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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για 

εμάς.  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που 

σε αφορούν, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους 

θα σε έχουμε προηγουμένως ενημερώσει. 

 

Εάν, επισκεπτόμενος/η την ιστιοσελίδα μας www.taskfree.gr  καθώς και μέσα από τη χρήση 

της, επιλέξεις να υποβάλλεις προσωπικά σου στοιχεία κάνοντας χρήση των ειδικών 

πεδίων ή μας στείλεις κάποια επικοινωνία, θα μας κοινοποιήσεις προσωπικά δεδομένα τα 

οποία εμείς επίσης, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε. 

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της, να σε 

ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως 

τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά με την 

επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα 

χειριζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πάντοτε με κατάλληλο τρόπο και πάντα σύμφωνα με 

τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Συνοπτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε 

κι επεξεργαζόμαστε 

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους 

σκοπούς    και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε 

έχουμε ενημερώσει και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου. 

 

Σε αφορά αν είσαι: Ποια δεδομένα; Γιατί τα επεξεργαζόμαστε; Νομική βάση 

• Πελάτης / Χρήστης 

Επαγγελματίας / 

Task Expert  

• Ονοματεπώνυμο 

• Στοιχεία επικοινωνίας 

(e-mail, κινητό ή 

σταθερό τηλέφωνο) 

• Διεύθυνση κατοικίας 

Προκειμένου να κάνεις χρήση 

των Υπηρεσιών μας και να 

ξέρουμε ποιος/ποια είσαι και 

να επικοινωνούμε μαζί σου για 

να σε ενημερώνουμε για την 

βέλτιστη εξυπηρέτησή σου  

Συγκατάθεση 

http://www.taskfree.gr/
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• Πελάτης/ 

Επισκέπτης της 

ιστοσελίδας  

•  

 

• Άλλου είδους 

προσωπικά δεδομένα 

που επιλέγεις να μας 

κοινοποιήσεις μέσω 

τηλεφώνου, e-mail, 

fax ή ταχυδρομείου  

Για την βέλτιστη 

εξυπηρέτησή σας και 

προκειμένου και εμείς να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις 

ανάγκες σας και να 

ειδοποιήσουμε τους Task 

Experts που μπορεί να 

ενδιαφέρονται να την 

αναλάβουν 

Συγκατάθεση 

• Επαγγελματίας/ Task 

Expert 

• Άλλου είδους 
προσωπικά δεδομένα 
που επιλέγεις να μας 
κοινοποιήσεις μέσω 
τηλεφώνου, e-mail, fax ή 
ταχυδρομείου, 
επάγγελμα  
 

• Για την βέλτιστη 

εξυπηρέτησή σας και 

προκειμένου και εμείς 

να κατανοήσουμε 

καλύτερα τα Tasks  τα 

οποία θες να 

αναλάβεις  και να τη 

γνωστοποιήσουμε σε 

ενδιαφερόμενους 

Πελάτες/ Επισκέπτες 

της ιστοσελίδας  

 

Συγκατάθεση 

• Επαγγελματίας/ Task 

Expert  

• ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ  Για την εκπλήρωση των 

νομικών μας υποχρεώσεων 

Νομική υποχρέωση 

• Επισκέπτης της 

ιστοσελίδας  

• Πελάτης 

• Επαγγελματίας 

• Διεύθυνση ΙΡ 

• Το πρόγραμμα 

περιήγησης και το  

λειτουργικό 

σύστημα που 

χρησιμοποιείς 

• Το είδος της 

συσκευής που 

χρησιμοποιείς 

• Για να έχουμε σημαντικά 

στατιστικά στοιχεία για 

τους επισκέπτες και την 

κίνηση της ιστοσελίδας, 

όπως είναι ο αριθμός 

μοναδικών επισκέψεων, 

οι προβολές της σελίδας, 

το ποσοστό 

εγκατάλειψης. 

Έννομο 

συμφέρον 

 

Συγκατάθεση 

για τα cookies 

όπου  αυτή 

ζητείται 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα προκειμένου να 

συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. περί προστασίας καταναλωτή, 

φορολογική κι εργατική νομοθεσία κλπ.) και προκειμένου να εξασκούμε τα νόμιμα 

δικαιώματα μας ή να τα υπερασπιζόμαστε απέναντι σε αξιώσεις τρίτων. 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι 

ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρουμε ανωτέρω, χωρίς προηγουμένως να σε 
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έχουμε ειδοποιήσει και να έχουμε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την άδεια σου. 

Επίσης, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. 

 

 

Από που συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα 

Αν είσαι επαγγελματίας/Task Expert, πελάτης,  ή/και επισκέπτης των 

ιστοσελίδων της ιστιοσελίδας μας, όλες τις πληροφορίες που έχουμε για εσένα, 

μας τις παρέχεις απευθείας εσύ είτε τις συλλέγουμε μέσω της ιστιοσελίδας μας. 

Το ίδιο ισχύει και αν είσαι χρήστης μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το 

Facebook, το instagram,  κ.α. οπότε ενδέχεται να μας κοινοποιείς πληροφορίες για 

εσένα ακολουθώντας τους λογαριασμούς μας, δηλώνοντας ότι σου αρέσουν οι 

σελίδες μας, συμμετέχοντας σε δράσεις και διαγωνισμούς μας κ.ο.κ. 

 

 

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σου 

δεδομένων  

 

Καθώς κατοικείς στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την 

νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου 

δεδομένων. Στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: 

• Στη συγκατάθεσή σου. Μπορείς να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά 

αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης 

επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της. 

•  Για την καλύτερη εκπλήρωση των Tasks/ υπηρεσιών που έχει επιλέξει 

μέσα από την Ιστοσελίδα www.taskfree.gr, μετά από δικό σου αίτημα. 

• Για να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που μας επιβάλλει κάποιος 

νόμος (π.χ. νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, νομοθεσία 

για τη διαφήμιση, φορολογική νομοθεσία κλπ.) και προκειμένου να 

επιλύουμε δικαστικές διαφορές, να αντιμετωπίζουμε αξιώσεις 

εναντίον μας και να εξασκούμε τα δικαιώματά μας. 

• Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να 

λειτουργούμε μια αποτελεσματική κι αποδοτική επιχείρηση και να 

διευκολύνουμε τις συναλλαγές μας, χωρίς ποτέ τα συμφέροντά μας 

αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος συμφέροντος σου στην 

ιδιωτική ζωή 

 

Στον πίνακα που προηγήθηκε αναφέρονται οι νομικές βάσεις που χρησιμοποιούμε 
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ειδικότερα κατά περίπτωση. 

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα 

στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια 

διαδικασία. 

 

Αρχές 

 

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σεβόμαστε και 

ακολουθούμε τις παρακάτω γενικές αρχές :  

- Υποβάλλουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία 

με διαφανή τρόπο («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).  

- Συλλέγουμε τα προσωπικά  σου δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς, νόμιμους 

σκοπούς  και προσδιορισμένους ήδη κατά το χρόνο συλλογής τους και δεν τα 

υποβάλλουμε  σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους 

σκοπούς αυτούς(«περιορισμός του σκοπού»).   

- Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και 

περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται 

σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).  

- Διασφαλίζουμε, με τη βοήθειά σου,  ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι 

ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται, ενώ λαμβάνει εύλογα μέτρα 

για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων 

(«ακρίβεια»).  

- Διασφαλίζουμε  ότι τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 

κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή 

παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη 

χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα 

και εμπιστευτικότητα»). 

-  

Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους 

εξωτερικούς παρόχους 

Όπως κάθε μεγάλος οργανισμός, χρησιμοποιούμε κι εμείς ενίοτε, τρίτους 

παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις 

δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε 

συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά 

τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα. 

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να επεξεργαστούν τα προσωπικά σου 
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δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε ελέγχους προκειμένου να 

διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη 

των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη  διάρκεια της συνεργασίας μας με 

αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των 

εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα 

σου παραμένουν ασφαλή. 

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για 

την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον: 

• για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε κι εμείς να χρησιμοποιούμε 
τα προσωπικά σου δεδομένα (όπως αναφέρονται παραπάνω) 

• εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

απέναντι μας και 

• σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς του υποδεικνύουμε. 

 

 

Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή 

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο 

και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, 

πρότυπα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και 

φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα σε βάρους του 

προσωπικού και των συνεργατών μας όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου 

να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα παραμένουν ασφαλή. 

 
 

Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα 

χρειαζόμαστε 

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στην οποία προβαίνουμε: 

• Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα 

προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό, αυτή παραμένει ισχυρή, 

(σημείωσε ότι μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή).  

• Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή σύναψη σύμβασης με 

Eπαγγελματία/Task Expert, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για 

όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει, για όσο χρονικό διάστημα 

ορίζει η σχετική φορολογική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία, εφόσον και στο  

βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. 

• Γίνεται για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων μας, (όπως π.χ. για να 

διευκολύνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία) θα διατηρήσουμε τα προσωπικά 

σου δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτά. 

• Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόμου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά 

σου δεδομένα για όσο καιρό ορίζει αυτή. 

Με τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο, θα 
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διατηρήσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για αποδεικτικούς σκοπούς προκειμένου 

να μπορούμε να αποδείξουμε τη συμμόρφωσή μας προς τις υποχρεώσεις μας, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη προστασία προσωπικών δεδομένων αλλά και 

προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σου ξαναστείλουμε ενημερωτικό ή 

διαφημιστικό υλικό στο μέλλον (έννομο συμφέρον). 

 
 Τα δικαιώματά σου 

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι 

επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά αλλάξει, σε 

παρακαλούμε να μας ενημερώσεις. 

 
Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων, έχεις τα εξής δικαιώματα: 

 

• Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 

Να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγμή, εφόσον η επεξεργασία 

των προσωπικών σου δεδομένων στηρίζεται φυσικά σε αυτήν. Σε περίπτωση 

που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα 

της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της. 

 

• Δικαίωμα πρόσβασης 

Να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για 

εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα 

αποθήκευσής τους κλπ. 

 

• Δικαίωμα διόρθωσης 

Να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που 

τηρούμε και είναι ανακριβή ή να μας ζητήσεις να τα συμπληρώσουμε εφόσον 

είναι ελλιπή. 

 

• Δικαίωμα διαγραφής 

Να μας ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Να μας ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα 

προσωπικά σου δεδομένα εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που 

προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

• Δικαίωμα φορητότητας 

Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις 

παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η 

επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου 

είτε στην εκτέλεση σύμβασης, ή γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα. 
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• Δικαίωμα εναντίωσης 

Να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον 

συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση 

σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

Εάν επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να 

επικοινωνήσεις μαζί μας, με τους εξής τρόπους: 

• Τηλεφωνικά καλώντας: 6937979921  

• Μέσω email στη διεύθυνση:  info@taskfree.gr 
 
 

Υποβολή καταγγελίας 

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου 

δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική 

αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 
 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Θα φροντίζουμε να κρατάμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων  ενημερωμένη και θα σε ενημερώνουμε για κάθε ουσιαστική αλλαγή 

που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα. 

Μελλοντικές αλλαγές θα αναρτηθούν εδώ και όπου είναι απαραίτητο θα σε 

ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα θέλαμε να σε ενθαρρύνουμε να διαβάζεις για τις 

αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 
 
Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, η εταιρείας μας ενδέχεται να 

συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες 

τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου 

Internet (IP). 

 
 Τι είναι τα cookies 
 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή 

ή στην ηλεκτρονική σου συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε την ιστιοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν 

να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του 

περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών. 

Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στην ιστιοσελίδα μας δεν 

συλλέγει πληροφορίες που να σε ταυτοποιούν προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση 

οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σου.  

 

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του 

φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείσ, το είδος του υπολογιστή, το 

λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές 

πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της 

ιστιοσελίδας μας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που 

επισκέπτεσαι και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που 

ενδέχεται να επιλέξεις μέσω της ιστιοσελίδας μας. 

 

Είδη cookies 
 

Στην ιστιοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies : 

 

Αναγκαία cookies 

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε 

περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε 

ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν 

αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε 

να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων. 

 

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων) 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές 

του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν 

βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να 
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χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, 

όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που 

συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να 

παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν 

δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και 

λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε 

περιεχόμενο του. 

 

 
 

 

 
Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies 

 
Μπορείς να ελέγχεις και/ή να διαγράφεις τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σου. 
Λεπτομέρειες θα βρείς εδώ: aboutcookies.org. Μπορείς να διαγράψεις όλα τα cookies 
που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σου, όπως και να ρυθμίσεις τους περισσότερους 
φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, 
στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζεις από μόνος/η σου ορισμένες 
προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο.  
 

  

 

 

Ονομασία Cookie Σκοπός Διάρκεια Είδος Cookie

XSRF-TOKEN Used for security reasons Session Αναγκαία

hs Used for security reasons Session Αναγκαία

svSession Used in connection with user login 12 Μήνες Αναγκαία

SSR-caching Used to indicate the system from which the site was rendered 1 Λεπτό Αναγκαία

_wixCIDX Used for system monitoring/debugging 3 Μήνες Αναγκαία

_wix_browser_s

ess
Used for system monitoring/debugging session Αναγκαία

consent-policy Used for cookie banner parameters 12 Μήνες Αναγκαία

smSession Used to identify logged in site members Session Αναγκαία

TS* Used for security and anti-fraud reasons Session Αναγκαία

bSession Used for system effectiveness measurement 30 Λεπτά Αναγκαία

fedops.logger.X Used for stability/effectiveness measurement 12 Μήνες Αναγκαία

wixLanguage Used on multilingual websites to save user language preference 12 Μήνες Λειτουργικότητας


