
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Iστοσελίδα www.mariakatsifaraki.gr (εφεξής το mariakatsifaraki.gr), τελεί υπό τη

διαχείριση της ατομικής επιχείρησης  και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των

προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην

παρούσα Ιστοσελίδα, δηλαδή όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή

μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Το mariakatsifaraki.gr αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του

απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα

προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των

πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά

με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν την επισκέπτεστε καθώς και σχετικά

με τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων

σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της

ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και

εν γένει με τον τρόπο που το mariakatsifaraki.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα

προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα

mariakatsifaraki.gr στη διεύθυνση: mariakatsifaraki@yahoo.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την

ιστοσελίδα mariakatsifaraki.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η παρούσα

ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, το

mariakatsifaraki.gr ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές, τους

mailto:mariakatsifaraki@yahoo.gr


όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο

των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων : Το mariakatsifaraki.gr δεν συλλέγει και δεν
επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, πέραν
των όσων ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα
μας. Ειδικότερα:

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας

με την παρούσα Ιστοσελίδα

Η απλή περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την

παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και

περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι

οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

● η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
● ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
● οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην

σελίδα,
● η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που

είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
● βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
● πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και

άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

Θέματα χρήσης των cookies στον ιστότοπο του mariakatsifaraki.gr: Τα cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον browser στον υπολογιστή, στο tablet, στο
κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία κάποιος περιηγείται στον ιστότοπο
www.mariakatsifaraki.gr

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα της Ιστοσελίδας από την οποία

προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή),

και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. Ένα cookie δύναται να παραμείνει στην

συσκευή μέχρι και ένα (1) έτος.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google

Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari κτλ.) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι



οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης καθώς και τις συσκευές που

χρησιμοποίησε. Επίσης, επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις

του επισκέπτη (όπως π.χ. τα στοιχεία σύνδεσης -login-, τη γλώσσα κ.α.).

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή του χρήστη,

εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για όλους τους

άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδεια του χρήστη, ουσιαστικά είναι απαραίτητη

η συγκατάθεση του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης - επισκέπτης - συνδρομητής μπορεί να

αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα

Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν.

4070/2012, ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο

συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή

ενημέρωση.

Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out»

που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την

εγκατάσταση των «cookies» χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο

τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πάροχος μιας υπηρεσίας διαδικτύου (π.χ. ένα

online κατάστημα) ή κάποιος τρίτος (π.χ. διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του

μέσω της ιστοσελίδας ενός online καταστήματος), μπορεί να εγκαταστήσει ένα «cookie»

μόνον εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από

προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες

σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις

αναζήτησης που έχει ήδη πραγματοποιήσει σε προηγούμενες επισκέψεις του στην



Ιστοσελίδα. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που ο

χρήστης επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν στον έλεγχο της

απόδοσης και της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου, βελτιώνοντας την

παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών του.

Οι βασικοί τύποι των cookies που συνήθως χρησιμοποιούν οι Ιστότοποι, περιγράφονται

παρακάτω:

Απαραίτητα Cookies: Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η

απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας με

αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή

υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Σύμφωνα με το

σχετικό νομικό πλαίσιο, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την

εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή

υπηρεσιών από την ιστοσελίδα μας.

Cookies Επιδόσεων: Χρησιμοποιούμε cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) με

αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων

της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την

ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP). Τα

cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την

ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από

την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που

χρησιμοποιείτε κ.α. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες

στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη

εκ μέρους μας.



Cookies διαφήμισης (third-party cookies): Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα third-party

cookies (Google analytics / Search console) για την προβολή εξατομικευμένων

διαφημίσεων, προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις σας. Μέσω ενός μοναδικού αριθμού

(ID) αναγνωρίζονται πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης

που χρησιμοποιείτε, ποια διαφήμιση έχει ήδη προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησής

σας και αν έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα μέσω μιας διαφήμισης. Έχετε τη

δυνατότητα να απορρίψετε την εγκατάσταση των εν λόγω cookies, ενώ στην πολιτική μας

παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και πως μπορείτε να

τα διαχειριστείτε. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα έσοδα από τις διαφημίσεις μας δίνουν τη

δυνατότητα να σας παρέχουμε έγκυρα, έγκαιρα και ανεξάρτητα τις υπηρεσίες μας, θα σας

παρακαλούσαμε να αποδεχθείτε τη χρήση τους από εμάς.

Όταν η Χρήση Cookies Δεν Είναι Επιθυμητή

Σε περίπτωση επιλογής απενεργοποίησης των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας

ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς. Για την διαχείριση και απενεργοποίησή των,

παρέχονται οι σχετικές οδηγίες ανά browser: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla

Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Το mariakatsifaraki.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την πολιτική

προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν,

δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα, οι δε επισκέπτες

οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη

χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και

προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση

τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του

δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη

https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.mozilla.org/el/kb/ap-energopoihsh-cookies-katagrafh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn
https://support.mozilla.org/el/kb/ap-energopoihsh-cookies-katagrafh-protimhsewn?redirectlocale=el&redirectslug=energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.apple.com/el-gr/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του

mariakatsifaraki.gr. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών

δεδομένων, θα αναθεωρείται από το mariakatsifaraki.gr και η ημερομηνία «τελευταίας

ενημέρωσης» στην αρχή του παρούσας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα,

αναφορικά με τις δραστηριότητες του mariakatsifaraki.gr μπορείτε να απευθυνθείτε στην

ηλεκτρονική διεύθυνση mariakatsifaraki@yahoo.gr.
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