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Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αυλώνα 

Αττικής, στο 48ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 19011, (εφεξής καλούμενη ως 

«Εταιρεία») εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας κατά την περιήγησή σας 

στον ιστότοπο www.elastotet.com (εφεξής ως «Ιστότοπος»). Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει της 

παρούσας Πολιτικής επιθυμούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που 

χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά και τον τρόπο χρήσης τους από 

την Εταιρεία. 

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο ιστότοπο συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε 

cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων 

από την Εταιρεία και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα Ιστότοπο. 

Έννοια 

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο 

περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που επισκέπτεται 

έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις ενέργειες και τις 

προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις 

απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις 

αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από μια σελίδα του σε 

άλλη. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς 

τον χρήστη. 

Τύποι cookies   

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Cookies:  

http://www.elastotet.com/
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A. Τα προσωρινά cookies (cookies συνεδρίας, session cookies) τα οποία διαγράφονται 

αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του 

φυλλομετρητή «browser»,  

B. Τα μόνιμα cookies(persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης 

για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε. 

Χρήση cookies  

Κάθε είδος cookies που χρησιμοποιούμε εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Όταν 

επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies: 

Είδη και Χρήση cookies από τον παρόν δικτυακό τόπο 

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies: 

Α. Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 

λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις 

λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για 

τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών 

του ιστοτόπου. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CookieConsent (3rd 

partner cookie) 

HTTP 1 year Stores the user's cookie 

consent state for the 

current domain 

_icl_current_language 

(3rd partner cookie) 

HTTP 1 day to store language 

settings 

 

B. Cookies ανάλυσης (τρίτων μερών) και άλλες τεχνολογίες: Τα cookies αυτά συλλέγουν 

στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 

του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ιστοτόπου, τη 

μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο κ.ο.κ. 

Η εγκατάσταση των Cookies αυτών γίνεται μόνο αφού χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. 

Cookie  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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GOOGLE 

ANALYTICS _GA 

(3rd partner cookie) 

HTTP 2 YEARS Registers a unique ID that 

is used to generate 

statistical data on how the 

visitor uses the website. 

_gat (3rd 

partner cookie) 

HTTP 1 day Used by Google Analytics 

to throttle request rate 

_gid (3rd 

partner cookie) 

HTTP 24 hours Used by Google Analytics 

to distinguish users. 

_gtag (3rd 

partner cookie) 

HTTP 1 day Used by Google Tag 

Manager to store and 

track conversions 

 

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies 

Μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για να 

λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση cookies. 

Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές.  

Παράλληλα μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον 

φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων τύπων 

cookies είτε την άρνηση τήρησης τους. 

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies στον υπολογιστή 

ή σε άλλη συσκευή σας ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του 

φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε είτε να σας προειδοποιεί για 

τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ιστοσελίδων είτε να μην επιτρέπει την 

αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.  

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης, 

χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
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 Adobe (flashcookies) 

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους αποκλεισμού ή περιορισμού, 

μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.  

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας για τη χρήση cookies μέσω του ακόλουθου 

υπερ-συνδέσμου: Ρυθμίσεις Cookies. 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την 

άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα Ιστότοπο. 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για λόγους 

συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και 

υπηρεσιών της. Επικαιροποιήμενες εκδόσεις της παρούσας, θα αναρτώνται στον παρόντα 

ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα 

επικαιροποιημένη έκδοση. 

 

Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέμβριος 2020 

http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
http://www.allaboutcookies.org/

