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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Γ 

 

Πολιτική Cookies 

Εισαγωγή 
 

Η παρούσα πολιτική αφορά τη χρήση Cookies κατά την επίσκεψη των χρηστών στον 

διαδικτυακό ιστότοπο (ιστοσελίδα) της Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X. (εφεξής 

Εταιρεία), https://www.andromeda.eu/. 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 

χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και για να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του 

τελικού χρήστη. 

Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση Cookies σύμφωνα με 

την παρούσα Πολιτική, η οποία συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού μηνύματος 

(banner) για τη χρήση των Cookies που εμφανίζεται όταν ο χρήστης συνδεθεί για πρώτη 

φορά στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Εταιρείας. 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε 

άλλες συσκευές (smartphones, tablets) του τελικού χρήστη κατά την περιήγησή του στον 

ιστότοπο, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο, ο τελευταίος να είναι 

σε θέση να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη 

αποτελεσματικότερη πλοήγηση. 

 

Κατηγορίες Cookies 

 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Cookies, που 

εγκαθίστανται στη συσκευή του τελικού χρήστη κατά την επίσκεψη/πλοήγησή του στη 

σελίδα https://www.andromeda.eu/: 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 

ιστοτόπου της Εταιρείας και επιτρέπουν στον χρήστη να μετακινείται στον ιστότοπο και 

να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Πρόκειται για Cookies τα οποία 

λήγουν, όταν ο χρήστης τερματίζει την περιήγησή του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης 

των απαραίτητων Cookies, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε 

όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου. 

https://www.andromeda.eu/
https://www.andromeda.eu/:
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Όνομα 

Cookie 

Περιγραφή Cookie Πάροχος Λήξη 

Cookie 

visid_incap_ Preserves user’s states across page requests to imrove performance of 

the website. 

Atcom.gr Session  

incap_ses_ Preserves user’s states across page requests to imrove performance of 

the website. 

Atcom.gr Session  

cconsent It retains the user's cookie consent Atcom.gr 2 Χρόνος 

Cookies Λειτουργικότητας: Τα Cookies Λειτουργικότητας επιτρέπουν στον διαχειριστή 

του ιστοτόπου να διατηρεί τις προτιμήσεις του τελικού χρήστη σχετικά με την περιήγησή 

του στον ιστότοπο της Εταιρείας, ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται επανεισαγωγή των 

πληροφοριών αυτών σε κάθε επίσκεψη του χρήστη. 

Όνομα 

Cookie 

Περιγραφή Cookie Πάροχος Λήξη 

Cookie 

YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the 

user has seen. 

Youtube Session  

loc Visitor location. AddThis 1 Χρόνος 

__atuvc This cookie is associated with the AddThis social sharing widget, it stores 

an updated page share count. 

AddThis 1 Χρόνος 

__atuvs This cookie is associated with the AddThis social sharing widget, which 

serves a similar purpose to other cookies set by the service. 

AddThis 30 Λεπτά 

uvc Visitor location. AddThis 1 Χρόνος 

Cookies Στατιστικών: Τα Cookies στατιστικών επιτρέπουν στον διαχειριστή του 

ιστοτόπου να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και με 

τις σελίδες του ιστοτόπου που είναι οι πιο δημοφιλείς ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσει 

την απόδοση του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι 

ανώνυμες. 

Όνομα 

Cookie 

Περιγραφή Cookie Πάροχος Λήξη 

Cookie 

_ga ID used to identify users Google 

Analytics 

2 Χρόνος 

_gid ID used to identify users for 24 hours after last activity Google 

Analytics 

1 Μέρες 

_gat Used to monitor number of Google Analytics server requests when 

using Google Tag Manager 

Google 

Analytics 

1 Λεπτά 

Απενεργοποίηση των Cookies 

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα Cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις 

στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην 

λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε μόνο 

τα Cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε από την περιήγηση στον ιστότοπό μας. 

 

Επιλέξτε τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε και κάντε κλικ στον 

αντίστοιχο σύνδεσμο για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies: 
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Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-

stored 

 

Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 

Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

sfri11471/mac 

 

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

Για άλλα προγράμματα περιήγησης τα οποία δεν αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά 

αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας” στο πρόγραμμα περιήγησης. 

 

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο 

χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα  www.allaboutcookies.org. 

 
Τελευταία αναθεώρηση Πολιτικής : 19 Απριλίου 2021 
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