Πολιτική Χρήσης Cookies
Το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός
Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680 Αθήνα) (περαιτέρω «εμείς») χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να
διευκολύνει την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό της τόπο «www.hau.gr» (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός
Τόπος»), να βελτιώσει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου γενικότερα και να σας παρουσιάζει
περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντά σας. Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στο να σας
παρέχει σαφείς και εκτενείς πληροφορίες για το τι είναι το cookie, ποια είδη cookies χρησιμοποιούμε και
πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτών.
1. Τι είναι το cookie?
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία στέλνονται από έναν διαδικτυακό τόπο
στο σύστημα πλοήγησης διαδικτύου (internet browser) που χρησιμοποιείτε, αποθηκεύονται στον
υπολογιστή σας και ανακτώνται από το διακομιστή (server) σε κάθε επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό
Τόπο. Ο όρος «cookies» χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια στην παρούσα προκειμένου να περιλάβει
παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού που δύναται να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Ο
όρος «υπολογιστής» αφορά κάθε τερματική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο
Διαδικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, το tablet σας, το κινητό σας
τηλέφωνο είτε κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή.
2. Γιατί τα χρησιμοποιούμε?
Χρησιμοποιούμε cookies στο Διαδικτυακό Τόπο για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) για να
διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, (β) για να αναλύσουμε τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου και (γ)
για να μας βοηθήσουμε μέσω ενεργειών εμπορικής προώθησης.
Χρησιμοποιούμε cookies δύο κατηγοριών:
• Προσωρινά cookies (session cookies) – τα οποία διαγράφονται όταν ο χρήστης κλείσει το
πρόγραμμα πλοήγησής του και
• Μόνιμα cookies (persistent cookies) – τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη για
ορισμένο χρονικό διάστημα (λεπτά, μέρες ή χρόνια).
3. Τι είδους πληροφορίες αποθηκεύονται στο cookie?
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέσω cookies μπορεί να σχετίζονται με
διαδικτυακές σελίδες που τυχόν έχετε επισκεφθεί από τον υπολογιστή σας, διαφημίσεις που τυχόν έχετε
επιλέξει (κλικάρει), το είδος του συστήματος πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP,
την τοποθεσία σας και την γλώσσα που έχετε επιλέξει, ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε το
Διαδικτυακό Τόπο. Επομένως τα cookies δύναται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Όταν
χρησιμοποιούμε cookies που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, η συλλογή αυτών καλύπτεται και από την
Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών του διαδικτυακού τόπου.
4. Cookies στον Διαδικτυακό μας Τόπο
Στον Διαδικτυακό μας Τόπο χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα (λειτουργικά και τεχνικά)
cookies, cookies επιδόσεων και cookies εμπορικής προώθησης. Ποια ακριβώς cookies χρησιμοποιούμε
μπορείτε να δείτε στο cookies banner.
A. Απολύτως απαραίτητα cookies (λειτουργικά και τεχνικά cookies)
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι αποφασιστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του
Διαδικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως

πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική
λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.
B. Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies μας παρέχουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα
πλοήγησης των επισκεπτών και μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το
Διαδικτυακό Τόπο.
C. Cookies εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies – που αποκαλούνται και cookies στόχευσης ή διαφήμισης – χρησιμοποιούνται για την
παρουσίαση διαφημίσεων σε διαδικτυακούς τόπους εξωτερικών συνεργατών (π.χ. ενημερωτική
διαδικτυακή πύλη, ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων) που ταιριάζουν στα ενδιαφέρονται του χρήστη. Ο
Διαδικτυακός Τόπος μας μπορεί κατά καιρούς να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτου
μέρους. Εάν ακολουθήσετε τον σύνδεσμο σε ιστοσελίδες τρίτου μέρους, σας συνιστούμε να
συμβουλευτείτε τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων, cookies και διαδικασίες διαχείρισης,
καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς. Δεν έχουμε έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
5. Πώς να διαχειριστείτε τα cookies
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, αφού πρώτα ενημερωθείτε και συναινέσετε σχετικά,
με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα cookies, για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Είναι στη
διακριτική σας ευχέρεια να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε
τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των cookies ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκληση αυτής, εκτός της περίπτωσης των
απολύτως απαραίτητων cookies (λειτουργικών και τεχνικών cookies) για τη χρήση των οποίων δεν
απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου δεν θα επηρεαστεί σημαντικά αν
απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies σε αυτό το Διαδικτυακό Τόπο. Ωστόσο,
αυτό μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην πλοήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο και ορισμένες λειτουργίες του
ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
απενεργοποίησης των cookies ή προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα πλοήγησης
που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:
• Google Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
Για να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, προτείνουμε να αποδεχθείτε
τα cookies. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε το σύστημα πλοήγησής σας να αποδέχεται όλα
τα cookies, ορισμένα από αυτά ή καθόλου cookies. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τμήματα του
Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να απενεργοποιηθούν. Επιπρόσθετα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις
προτιμήσεις σας στο σύστημα πλοήγησής σας προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που
κάποιο cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Σημειωτέον πως εάν απενεργοποιήσετε τα cookies,
πιθανόν να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το βέλτιστο τρόπο το Διαδικτυακό Τόπο.
6. Αλλαγές στην Πολιτική χρήσης Cookies
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική.
Παρακαλούμε να ανατρέχετε στον Διαδικτυακό Τόπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε
τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική χρήσης Cookies.

7. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την αποθήκευση και χρήση των cookies στο Διαδικτυακό
Τόπο ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies ή
έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο privacy@hau.gr.

