Πολιτική για τα cookies
Η ιςτοςελίδα www.hellagro.gr (εφεξήσ η «Ιςτοςελίδα») χρηςιμοποιεί cookies για να
αποθηκεφςει πληροφορίεσ ςτον υπολογιςτή ςασ. Η παροφςα πολιτική χρήςησ εξηγεί τον
τρόπο με τον οποίο η Ιςτοςελίδα χρηςιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγηςή ςασ ςτην
Ιςτοςελίδα ςυμφωνείτε και αποδζχεςτε τη χρήςη cookies ςτον υπολογιςτή ςασ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τησ παροφςασ πολιτικήσ χρήςησ. Εάν δεν επιθυμείτε να
λαμβάνετε cookies από την Ιςτοςελίδα, παρακαλοφμε είτε να προβείτε ςτισ κατάλληλεσ
ρυθμίςεισ (όπωσ παρατίθενται κατωτζρω) ή να απζχετε από τη χρήςη τησ Ιςτοςελίδασ.
Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμζνου με πλθροφορίεσ που μια ιςτοςελίδα
(ςυγκεκριμζνα ο διακομιςτισ ιςτοφ – web server) αποκθκεφει ςτον υπολογιςτι ενόσ
χριςτθ, χωρίσ να λαμβάνουν γνώςθ οποιουδιποτε εγγράφου ι αρχείου από τον
υπολογιςτι του χριςτθ. Τα cookies περιζχουν κάποιεσ πληροφορίεσ, όπωσ το όνομα μιασ
ιςτοςελίδασ και οριςμζνα ψηφία και αριθμοφσ. Κάκε φορά που ο χριςτθσ ςυνδζεται ςε
μια ιςτοςελίδα, θ τελευταία ανακτά τισ εν λόγω πλθροφορίεσ και προςφζρει ςτο χριςτθ
ςχετικζσ με αυτζσ υπθρεςίεσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιων πλθροφοριών είναι οι
προτιμιςεισ του χριςτθ ςε μια ιςτοςελίδα, όπωσ αυτζσ δθλώνονται από τισ επιλογζσ που
κάνει ο χριςτθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα (π.χ. επιλογι ςυγκεκριμζνων «κουμπιών»,
αναηθτιςεων, διαφθμίςεων, κλπ).
Τι cookies χρηςιμοποιεί η Ιςτοςελίδα;
Η Ιςτοςελίδα χρθςιμοποιεί cookies προκειμζνου να διευκολφνει τθν πλοιγθςθ του χριςτθ
ςε αυτιν και να παρζχει μια μοναδικι εμπειρία περιιγθςθσ ςτο χριςτθ. Τα cookies που
χρθςιμοποιεί θ Ιςτοςελίδα διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ:
(α) Cookies λειτουργικότθτασ
Τα cookies αυτά βελτιώνουν τθ λειτουργικότθτα τθσ Ιςτοςελίδασ προκειμζνου να
προςφζρει μια καλφτερθ εμπειρία πλοιγθςθσ ςτο χριςτθ. Ειδικότερα, τα εν λόγω cookies
επιτρζπουν ςτθν Ιςτοςελίδα να ανακτά ι να ςυλλζγει τισ επιλογζσ και προτιμιςεισ του
χριςτθ, όπωσ το ςχολιαςμό ι τθ βακμολογία ενόσ άρκρου ι άλλων υπθρεςιών που
παρζχονται μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι
υπθρεςιών που ζχουν ςχζςθ με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (sharing, commenting, like),
και ειδικότερα για να «κυμάται» θ Ιςτοςελίδα τα “Youtube videos” που είδε ι/και πρότεινε
ο χριςτθσ.
(β) Cookies για τθ μζτρθςθ επιδόςεων τθσ Ιςτοςελίδασ.
Tα cookies αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι ανώνυμων ςτατιςτικών δεδομζνων
μζςω των οποίων κακορίηονται οι περιοχζσ τθσ Ιςτοςελίδασ οι οποίεσ είναι χριςιμεσ ι
δθμοφιλείσ, ι για ςτατιςτικοφσ λόγουσ προκειμζνου να βελτιώνεται θ δομι και το
περιεχόμενό τθσ Ιςτοςελίδασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των χρθςτών.

Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τα cookies ανωτζρω, δεν πωλοφνται οφτε
αποκαλφπτονται ςε τρίτουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το νόμο.
Πωσ μπορϊ να αναθεωρήςω τισ ρυθμίςεισ περί λειτουργίασ cookies ςτο browser;
Ενδζχεται οριςμζνοι χριςτεσ να μθ ςυμφωνοφν με τθν αποκικευςθ των πλθροφοριών που
ςυλλζγονται από τα cookies ςτον υπολογιςτι τουσ. Κάκε φυλλομετρθτισ ιςτοςελίδων (web
browser) παρζχει ςαφείσ οδθγίεσ περί πολιτικισ χριςθσ των cookies.
Αν δεν επικυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιιςετε τισ ρυκμίςεισ του web
browser ςασ ζτςι ώςτε να προειδοποιείςτε όταν αποςτζλλονται cookies, να
απενεργοποιείτε όλα ι μερικά από τα cookies που χρθςιμοποιεί θ Iςτοςελίδα ι και να
διαγράφετε cookies που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί ςτον υπολογιςτι ςασ.
Οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ τθσ Ιςτοςελίδασ λειτουργοφν χωρίσ τθ χριςθ cookies. Ωςτόςο,
εάν απενεργοποιιςετε τα cookies, δεν κα ζχετε πρόςβαςθ ςε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ και
χαρακτθριςτικά τθσ Ιςτοςελίδασ.
Ακολοφκωσ παρατίκενται παραπομπζσ των βαςικότερων web browser οι οποίεσ αφοροφν
ςυγκεκριμζνεσ εκδόςεισ.
Συνίςταται να ανατρζχετε ςτθν επίςθμθ βιβλιογραφία των καταςκευαςτριών εταιρειών για
τθν πιο επίκαιρθ πλθροφόρθςθ.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allowcookies
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Για τουσ web browsers άλλων καταςκευαςτριών εταιρειών παρακαλείςκε να ανατρζξετε
ςτθ επίςθμθ βιβλιογραφία τουσ.

