
Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies) 

 

Η Επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών 

του Ιστοτόπου www.pharmaservice.gr. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες 

πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την 

Ιστότοπο μας. 

 

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies); 

Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς 

αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας 

εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας 

(“browser”).  

 

Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «μιας συνεδρίας» (session cookies) ή «έμμονα» 

(persistent cookies). Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν 

κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον 

τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. 

 

Χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας Cookies; 

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το 

www.pharmaservice.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας καθώς και για 

στατιστικούς λόγους. 

 

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπό μας; 

Κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας η Επιχείρησή μας 

χρησιμοποιεί «cookies μιας συνεδρίας» για τους παρακάτω σκοπούς : 

 

 Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log 

in). 

 Για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες. 

 Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα 

για την λειτουργία της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού» ή άλλων διαδικασιών 

αυθεντικοποίησης. 

 Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή 

ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies. 

 Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών. 

 Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Με σχόλια [L&T1]: Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί. 



 

Περαιτέρω, κατά την είσοδο και μετά την έναρξη της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας 

προβαίνουμε σε χρήση «έμμονων cookies» για τους εξής σκοπούς: 

 

 Για την βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιδόσεων του Ιστοτόπου μας. 

 Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας του 

Ιστοτόπου μας. 

 Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά 

σας. 

 

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε κατά την Εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας; 

Κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπό μας και την δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού η 

Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «έμμονα cookies» για τους παρακάτω σκοπούς : 

 

 Για την επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας. 

 

Τα παραπάνω «έμμονα cookies» διατηρούνται αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό για 

χρονικό διάστημα [...]. 

 

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies; 

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του www.pharmaservice.gr, 

τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών 

δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η 

Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που 

συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν. 

 

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων: 

 

 Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου 

του χρήστη. 

 Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου. 

 Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών. 

 Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές. 

 

Πως δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποδοχή της παραπάνω χρήσης Cookies από 

μέρους μας; 

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου www.pharmaservice.gr λαμβάνετε γνώση 

σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση 

Με σχόλια [L&T2]: Παρακαλώ να προσδιοριστεί. 



και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση.  

 

Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες του Ιστοτόπου 

www.pharmaservice.gr και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, 

παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη 

περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός του Ιστοτόπου 

www.pharmaservice.gr ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του 

φυλλομετρητή σας. 

 

Περαιτέρω, με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού σας δίνεται ελευθέρως η τεχνική 

δυνατότητα συναίνεσης ή απόρριψης για την από μέρους μας εγκατάσταση και χρήση «έμμονων 

cookies» με σκοπό την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και την διαφήμιση. 

 

Η συγκατάθεσή σας δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 

 

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies; 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών 

μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας 

επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές 

ενέργειες 

 

 Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835  

 Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-

stored  

 Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  

 Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

 Safari http://support.apple.com/kb/PH5042  

 Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677  


