Πολιτική για Cookies

1. Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από έναν ιστότοπο σε έναν
φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στον ιστότοπο και στη
συνέχεια ανακτώνται, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα τον επισκεπτεί.
Βασική τους λειτουργία είναι η απομνημόνευση πληροφοριών, όπως π.χ. προτιμώμενη
γλώσσα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση κάθε
επισκέπτη στους διαδικτυακούς τόπους της επιλογής του.
Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν
σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. με e-mail, κ.λπ.
2. Είδη Cookies
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω κατηγοριών για να
υποστηρίξει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των
περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του
εκάστοτε φυλλομετρητή (browser). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αποδέκτες των εν λόγω
cookies και μόνο το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει
πρόσβαση σε αυτά.
Aπαραίτητα cookies
Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την
ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα
cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε
να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως τη
γλώσσα ή την περιοχή καθώς και τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει
βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα

cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της
περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.
3. Έλεγχος και αποδοχή των cοοkies
Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
ενημερώνεται με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα μας για την ύπαρξη cookies και κατανοεί
και αποδέχεται ότι η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του
ιστότοπου. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην
ιστοσελίδα.
4. Κατάλογος Cookies που χρησιμοποιούνται
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