ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES
Στη διεύθυνση https://oxygonocert.gr προσπαθούμε να τηρήσουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια
των δεδομένων που συλλέγουμε από τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ενώ
ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους κανόνες
και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies,
σε συνδυασμό με εικονοστοιχεία (αγγλικά:pixels), αντικείμενα τοπικής αποθήκευσης και παρόμοιες
συσκευές (εφεξής, "cookies" εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) για να σας διακρίνει από άλλους
χρήστες του ιστότοπου. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία, να βελτιώσουμε τις
υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο ενώ χρησιμοποιείτε τον
ιστότοπο.
Αυτή η πολιτική cookies ("Πολιτική των cookies") περιγράφει τους τύπους των cookies που
χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο και τους σκοπούς μας για τη χρήση τους.
Αν έχετε απορίες σχετικά με την συγκεκριμένη ενημέρωση για τα cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στη
διεύθυνση info@oxygonocert.gr ή μέσω της φόρμας: https://oxygonocert.gr/contact-us/. Για μια
πληρέστερη περιγραφή και λίστα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο, ανατρέξτε στη λίστα
Cookie που βρίσκεται στην ενότητα 5 αυτού του εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικάμε τις
πρακτικές απορρήτου μας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας: https://oxygonocert.gr/privacypolicy-2/. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση ή το
απόρρητο δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο διεύθυνση info@oxygonocert.gr ή
μέσω της φόρμας: https://oxygonocert.gr/contact-us/.
Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενημέρωση για τα cookies για λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί
χρησιμοποιούμε τα cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουν από και για εσάς.

1. Ορισμοί Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα
περιήγησης ή στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας, που μοιάζει με τη μνήμη του υπολογιστή.
Πρωτεύοντα cookies και cookies τρίτων: εάν ένα cookie είναι "πρωτεύον" ή "τρίτων", αναφέρεται στον
τομέα που τοποθετεί το cookie.
i.
Πρωτεύοντα cookies είναι αυτά που τοποθετεί ένας ιστότοπος τον οποίο επισκέπτεται ένας
χρήστης την συγκεκριμένη στιγμή (π.χ. τα cookies που τοποθετούνται από τον συγκεκριμένο
ιστότοπο).
ii.
Τα cookies τρίτων είναι αυτά που τοποθετούνται από έναν ιστότοπο άλλον από τον
συγκεκριμένο την στιγμή επίσκεψης του χρήστη. Αν ένας χρήστης επισκεφθεί έναν ιστότοπο
και μια άλλη τοποθεσία/εφαρμογή τοποθετήσει ένα cookie στην ιστοσελίδα, αυτό
ονομάζεται cookie τρίτου.

Μόνιμα cookies (Persistent Cookie ): αυτά τα cookies παραμένουν στη συσκευή ενός χρήστη για το
χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο ίδιο το cookie. Ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο χρήστης
επισκέπτεται τον ιστότοπο που δημιούργησε το συγκεκριμένο cookie.
Cookies περιόδου περιήγησης (session cookie): αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαχειριστές των
ιστότοπων να συνδέουν τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του
προγράμματος περιήγησης. Μια περίοδος περιήγησης ξεκινά όταν ένας χρήστης ανοίγει το παράθυρο
του προγράμματος περιήγησης και τερματίσει όταν κλείσει το παράθυρο του προγράμματος
περιήγησης. Τα cookie περιόδου σύνδεσης δημιουργούνται προσωρινά. Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα
περιήγησης, όλα τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται.

2. Ποια Cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;
Γενικά, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπου. Αυτό
μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο και μας επιτρέπει επίσης
να την βελτιώσουμε. Τα cookies που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπο μπορεί να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
i.
Απολύτως απαραίτητα
ii.
Απόδοσης
iii.
Λειτουργικότητας
iv.
Στόχευσης
Ορισμένα cookies μπορεί να ικανοποιούν περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς.
Τα ‘Απολύτως απαραίτητα’ cookies σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε τον ιστότοπο και να
χρησιμοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας
παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Χρησιμοποιούμε τα Απολύτως Απαραίτητα Cookies για:
 Να σας εντοπίσουμε ως συνδεδεμένο στον ιστότοπο και για να σας πιστοποιήσουμε
 Για λόγους ασφαλείας
 Να βεβαιωθούμε ότι συνδέεστε με τη σωστή υπηρεσία στον ιστότοπο όταν πραγματοποιούμε
οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του
Αν αποτρέψετε αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πώς θα ανταποκριθεί η απόδοση ή η
ασφάλεια της ιστοσελίδας στον ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας.
Ta ‘cookies απόδοσης’ ('Performance' cookies) συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης
του ιστότοπου, π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε και αν αντιμετωπίζετε σφάλματα. Αυτά τα cookies δεν
συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας αναγνωρίσουν και χρησιμοποιούνται μόνο για να
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, να κατανοήσουμε τα
συμφέροντα των χρηστών μας και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής μας.
Χρησιμοποιούμε ‘cookies απόδοσης’ για να:






Εκτελέσουμε αναλύσεις ιστού (web analytics): Η ανάλυση παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά
με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου
Εκτελέσουμε ανάλυση παρακολούθησης συνεργατών μας (affiliate tracking): Η ανάλυση μας
παρέχει πληροφορίες στους συνεργάτες μας ότι ένας από τους επισκέπτες μας επισκέφθηκε
επίσης τον ιστότοπό τους.
Βοηθηθούμε κατά την βελτίωση του ιστότοπου μετρώντας λάθη που εμφανίζονται κατά την
περιήγηση
Δοκιμάσουμε διαφορετικά σχέδια για τον ιστότοπο

Μερικά από τα ‘cookies απόδοσης’ διαχειρίζονται από τρίτους.
Τα cookies λειτουργικότητας ('Functionality' cookies) χρησιμοποιούνται για να παρέχουν υπηρεσίες ή
να αποθηκεύουν ρυθμίσεις για την βελτίωση της περιήγησης.
Χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας για σκοπούς όπως:
 Αποθήκευση ρυθμίσεων όπως ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το μέγεθος των κειμένων, οι
προτιμήσεις και τα χρώματα
 Αποθήκευση ρυθμίσεων για την συμπλήρωση από εσάς ερωτηματολογίων
 Αποθήκευση ρύθμισης για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή λίστα στον ιστότοπο, έτσι ώστε να μην
επαναλαμβάνεται
 Εμφάνιση αν είστε συνδεδεμένος στην ιστοσελίδα (logged in)
 Παροχή περιεχομένου βίντεο
Κάποια από τα παραπάνω cookies διαχειρίζονται από τρίτους.
Τα cookies στόχευσης (‘Targeting’ cookies) χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επίσκεψής
σας στον ιστότοπο καθώς και για άλλους ιστότοπους, εφαρμογές και υπηρεσίες online,
συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχετε επισκεφθεί και των συνδέσμων που ακολουθήσατε,
πράγμα που μας επιτρέπει να εμφανίζουμε διαφημίσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookie στόχευσης:
o Εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων.
o Να βελτιώσουμε την εμφάνιση στοχευμένης διαφήμισης και περιεχομένου, ή να μετρήσουμε
την επιτυχία μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

3. Πότε απαιτείται η συγκατάθεσή σας
Όλα τα cookies χρειάζονται συγκατάθεση.
Ζητούμε τη συγκατάθεσή σας πριν τα cookies τοποθετηθούν στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε τη
συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί στο banner που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα
μας. Εάν δεν θέλετε να δώσετε συγκατάθεση ή επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για
οποιαδήποτε από τα cookies ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα αποκλείσετε ή να
απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Δείτε παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό. Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση

αυτών των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και μπορεί να σας εμποδίσει να
έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

4. Πώς να διαγράψετε και να αποκλείσετε τα cookies μας
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων
cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις
του προγράμματος περιήγησης για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων και των
αυστηρά απαραίτητων cookies), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρη του ιστότοπου. Το
σύστημά μας θα εκδώσει cookies αμέσως μόλις επισκεφθείτε τον ιστότοπο, εκτός αν έχετε προσαρμόσει
τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίψει τα cookies.
Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για την αλλαγή των
ρυθμίσεων των cookies βρίσκονται συνήθως στο μενού "επιλογές" ή "προτιμήσεις" του προγράμματος
περιήγησης στο διαδίκτυο. Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να
είναι χρήσιμοι. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Βοήθεια" στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet για περισσότερες λεπτομέρειες.
o
o
o
o

Ρυθμίσεις Cookie για τον Internet Explorer
Ρυθμίσεις Cookie για τον Firefox
Ρυθμίσεις Cookie για τον Chrome
Ρυθμίσεις Cookie για τον Safari

Περισσότερες πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie, συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου εμφάνισης των cookies που έχετε ορίσει και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

5. Λίστα των Cookies
Technical Name

Provider

id

.doubleclick.net

APISID

.google.com

Purpose
This domain is owned by
Doubleclick (Google). The main
business activity is: Doubleclick is
Googles real time bidding
advertising exchange
This domain is owned by Google
Inc. Although Google is primarily
known as a search engine, the
company provides a diverse range
of products and services. Its main
source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of

Session/Persisten
t

Type

5 months

Advertising

5 months

Advertising

SSID

.google.com

NID

.google.com

PREF

.google.com

web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by Google
Inc. Although Google is primarily
known as a search engine, the
company provides a diverse range
of products and services. Its main
source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by
Google Inc. Although Google is
primarily known as a search engine,
the company provides a diverse
range of products and services. Its
main source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by
Google Inc. Although Google is
primarily known as a search engine,
the company provides a diverse
range of products and services. Its
main source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded

5 months

Advertising

6 months

Advertising

5 months

Advertising

SID

.google.com

SAPISID

.google.com

HSID

.google.com

into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by
Google Inc. Although Google is
primarily known as a search engine,
the company provides a diverse
range of products and services. Its
main source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by
Google Inc. Although Google is
primarily known as a search engine,
the company provides a diverse
range of products and services. Its
main source of revenue however is
advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
This domain is owned by
Google Inc. Although Google is
primarily known as a search engine,
the company provides a diverse
range of products and services. Its
main source of revenue however is

5 months

Advertising

5 months

Advertising

5 months

Advertising

SID

.youtube.com

HSID

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LI
VE

.youtube.com

advertising. Google tracks users
extensively both through its own
products and sites, and the
numerous technologies embedded
into many millions of websites
around the world. It uses the data
gathered from most of these
services to profile the interests of
web users and sell advertising
space to organisations based on
such interest profiles as well as
aligning adverts to the content on
the pages where its customer's
adverts appear.
YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.
YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.
YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.

5 months

Advertising

5 months

Advertising

6 months

Advertising

PREF

.youtube.com

APISID

.youtube.com

GPS

.youtube.com

SSID

.youtube.com

LOGIN_INFO

.youtube.com

YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.
YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.
YouTube is a Google
owned platform for hosting and
sharing videos. YouTube collects
user data through videos
embedded in websites, which is
aggregated with profile data from
other Google services in order to
display targeted advertising to web
visitors across a broad range of
their own and other websites. This
cookie is used by Google in
combination with HSID to verify a
Google user account and most
recent login time.
YouTube is a Google owned
platform for hosting and sharing
videos. YouTube collects user data
through videos embedded in
websites, which is aggregated with
profile data from other Google
services in order to display targeted
advertising to web visitors across a
broad range of their own and other
websites.
YouTube is a Google owned
platform for hosting and sharing
videos. YouTube collects user data
through videos embedded in

4 years

Advertising

5 months

Advertising

30 minutes

Advertising

5 months

Advertising

2 years

Advertising

YSC

.youtube.com

SAPISID

.youtube.com

websites, which is aggregated with
profile data from other Google
services in order to display targeted
advertising to web visitors across a
broad range of their own and other
websites.
YouTube is a Google owned
platform for hosting and sharing
videos. YouTube collects user data
through videos embedded in
websites, which is aggregated with
profile data from other Google
services in order to display targeted
advertising to web visitors across a
broad range of their own and other
websites.
YouTube is a Google owned
platform for hosting and sharing
videos. YouTube collects user data
through videos embedded in
websites, which is aggregated with
profile data from other Google
services in order to display targeted
advertising to web visitors across a
broad range of their own and other
websites.

Session

Advertising

5 months

Advertising

6. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@ oxygonocert.gr ή
μέσω της φόρμας: https:// oxygonocert.gr/contact-us/.

