Πολιτική Cookies
Cookies
Ο

διαδικτυακός https://palaiofaliro.gr (από

εδώ

και

στο

εξής «Διαδικτυακός τόπος») χρησιμοποιεί cookies, για να μας
επιτρέψει να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να
βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας.
Στο

συγκεκριμένο

σημείο,

αναφερόμαστε

σε

αυτές

τις

τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs,
από κοινού «cookies».
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλους του διαδικτυακούς
τόπους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Εξηγεί τα διαφορετικά είδη
cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο και τον
τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή
την πολιτική για τα cookies οποτεδήποτε. Κρίνεται επομένως
σκόπιμο να ελέγχετε κάθε φορά την παρούσα για να ενημερώνεστε
για το πρόσφατο περιεχόμενο της πολιτικής μας για τα cookies.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα θα ισχύσουν από τη στιγμή
που η αναθεωρημένη πολιτική για τα cookies αναρτηθεί στον
διαδικτυακό μας τόπο.
Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική θα σας βοηθήσει να
κατανοήσετε και να αισθανθείτε πιο ασφαλείς, σχετικά με την
χρήση από μέρους μας των cookies. Για οποιαδήποτε απορία ή
ερώτηση έχετε μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο
Προστασίας (στοιχεία επικοινωνίας) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
dpo@palaiofaliro.gr ή στην Α.Π.Δ.Π.Χ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115
23, Αθήνα, Τηλ: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628,
www.dpa.gr

Τι είναι τα Cookies
Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, θέλουμε να τις καταστήσουμε εύκολες,

χρήσιμες και αξιόπιστες. Όπου οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω
διαδικτύου, αυτό μερικές φορές συνεπάγεται την πρόσβαση σε
περιορισμένες πληροφορίες της συσκευή σας (π.χ. υπολογιστή ή
κινητό τηλέφωνο). Αυτά περιλαμβάνουν μικρά αρχεία, γνωστά ως
cookies.
Τα Cookies, επομένως είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία
εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet, στο κινητό και
γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο και
κατά συνέπεια και σε αυτό το διαδικτυακό τόπο.
Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες
να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το
κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να
γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
αναγνωρίζουν
συσκευές και να θυμούνται σημαντικές
πληροφορίες, οι οποίες καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου
ευκολότερη.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με διαφορετικά είδη cookies που
μπορεί να αξιοποιεί ο διαδικτυακός τόπος:
Ουσιώδη Cookies: είναι σημαντικά για την περιήγηση στην
ιστοσελίδα μας. Είναι απολύτως
αυτά μπορεί να μην είμαστε σε
υπηρεσίες ή λειτουργίες και η
ομαλά. Τα cookies αυτής της
είναι:

Cookies

Τύπος &
Περιγραφή

απαραίτητα Cookies, καθώς χωρίς
θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες
ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί
κατηγορίας που χρησιμοποιούμε

Διάρκεια

Διαχειριστής
Τρίτο Μέλος

Cookies
στατιστικών –
Χρησιμοποιείται
από
τη Google
Analytics να
διαχωρίσει
χρήστες,
συλλέγοντας
πληροφορίες σε
_ga

ανώνυμη
μορφή, όπως
στοιχεία για το
πρόγραμμα
περιήγησης, η
προέλευση των
επισκεπτών
και οι σελίδες
που επισκέφθηκαν
μέσα στο
δικτυακό τόπο.

Προσωρινό – 24
μήνες μετά τη
λήξη της
συνεδρίας

Ναι – Google

Cookies
στατιστικών –
Χρησιμοποιείται
από
τη Google
Analytics να
διαχωρίσει
χρήστες,
συλλέγοντας
πληροφορίες σε
_gid

ανώνυμη
μορφή, όπως
στοιχεία για το
πρόγραμμα
περιήγηση, η
προέλευση των
επισκεπτών και
οι σελίδες που
επισκέφθηκαν
μέσα στο
δικτυακό τόπο.
Cookies
marketing –
Χρησιμοποιείται
από τη
Google Analytics
για να

_gat

επιβραδύνει το
ρυθμό αιτημάτων,
περιορίζοντας τη
συλλογή
δεδομένων σε
ιστοσελίδας
υψηλής
επισκεψιμότητας.

Προσωρινό – 24
ώρες μετά τη
λήξη της
συνεδρίας

Ναι – Google

Cookies Λειτουργικότητας: Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατηγορία έτσι ώστε να θυμάται ο
διαδικτυακός μας τόπος και να σέβεται τις επιλογές που έχετε
κάνει κατά την περιήγηση στον Διαδικτυακό μας τόπο και να σας
παρέχουμε εξατομικευμένες λειτουργίες για να έχετε μία πιο
πλούσια εμπειρία. Τα συγκεκριμένα cookies μας βοηθούν να
βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα
cookies αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιούμε είναι:

Cookies

Τύπος &
Περιγραφή

Λειτουργικά
Cookies –
Αποθηκεύει την
_icl_current_admin_language
τελευταία
επιλογή γλώσσας
του

Διάρκεια

Διαχειριστής
Τρίτο Μέλος

Προσωρινό

Όχι

διαχειριστή.

_icl_current_language

Λειτουργικά
Cookies –
Αποθηκεύει την
τελευταία
επιλογή γλώσσας
του επισκέπτη.

wordpress_logged_in

Λειτουργικά
Cookies –
Αποθηκεύει τα
στοιχεία
εισόδου των
χρηστών (για
εγγεγραμμένους
χρήστες –
administrator,
member, κ.λπ.)
του ιστότοπου.

Όχι

Προσωρινό –
Μίας συνόδου

Όχι

wordpress_test_cookie

wp-settings-time

Λειτουργικά
Cookies – Το
WordPress
ελέγχει
αν ο browser
σας επιτρέπει ή
απορρίπτει τα
cookies.
Λειτουργικά
Cookies –
Χρησιμοποιείται
για την
προσαρμογή του
περιβάλλοντος
εργασίας στην
ιστοσελίδα

Προσωρινό –
Μίας συνόδου

Όχι

Προσωρινό – 1
έτος

Όχι

(αποκλειστικά
για τον
διαχειριστή του
ιστότοπου).

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσω τα Cookies
Έχετε τη δυνατότητα να τα απενεργοποιήσετε όλα αλλάζοντας τις
σχετικές
ρυθμίσεις
στο
χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο

πρόγραμμα
περιήγησής
ιστότοπος ενδέχεται να

που
μην

λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα.
Παρακάτω παραθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies για κάποια
ενδεικτικά προγράμματα περιήγησης. Αρκεί να επιλέξετε το
αντίστοιχο που χρησιμοποιείτε:
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-inf
o-websites-stored
Microsoft:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-interne

t-explorer-delete- manage-cookies#ie=ie-11
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=e
n_US
Για όσα προγράμματα περιήγησης δεν αναφέρονται παραπάνω,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου
προγράμματος ή εναλλακτικά να αναζητήστε μία λειτουργία
“βοήθειας” στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης.

