Πολιτική για Cookies
Τελευταία ενημέρωση στις 2 Αυγούστου 2018

Αρχικές σελίδες
Ιστοσελίδες: www.ancoria.com; www.ancoria.com/en; http://www.ancoria.com.cy
Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που περιέχουν μικρή ποσότητα πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο
υπολογιστής ή η κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies παρέχουν στους
επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Οι πληροφορίες στο κάθε cookie μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Βάσει της
νομοθεσίας που αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όλοι οι επισκέπτες ενός ιστότοπου που
χρησιμοποιεί cookies πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που να δηλώνουν ότι ο εν λόγω
ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies και αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Οι
επισκέπτες πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη χρήση των cookies.
Οι ιστότοποι που αναφέρονται πιο πάνω χρησιμοποιούν τα παρακάτω cookies:

Cookie

_utma

_ga*
_gat*
_gid*
.ASPXANONYMOUS
RequestVerificationToken
Dnn_IsMobile
Language

cPolx.x

Σκοπός
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοναδικών
επισκεπτών. Κάθε φορά που γίνεται ένα νέο κλικ
στον ιστότοπο και αποστέλλεται στο google
analytics, το cookie ανανεώνεται. Λήγει 2 χρόνια
από την τελευταία ανανέωση.
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοναδικών
επισκεπτών και λήγει μετά από 2 χρόνια.
Χρησιμοποιείται για να μειώσει το ποσοστό
αιτημάτων και λήγει μετά από 10 λεπτά.
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοναδικών
χρηστών ανά σελίδα και λήγει μετά από 1 ημέρα.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μοναδικού
αναγνωριστικού για ανώνυμους χρήστες.
Χρησιμοποιείται ως διακριτικό σήμα για την
αποφυγή επιθέσεων. Εξασφαλίζει ότι ο χρήστης
που κάνει post είναι αυτός που παίρνει τη φόρμα.
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επισκεπτών
από κινητές συσκευές.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της
προεπιλεγμένης γλώσσας του προγράμματος
περιήγησης.
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της
αποδοχής της πολιτικής για cookies από τους
επισκέπτες. Το x.x αναφέρεται στην έκδοση της
Πολιτικής για Cookies.

Τύπος

Αναλυτικός
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Λειτουργικότητα
Λειτουργικότητα
Λειτουργικότητα

Λειτουργικότητα

Οι τεχνικές πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω της χρήσης cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας,
περιλαμβανομένων της διεύθυνσης του Internet Protocol (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του
υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης
της ώρας, των τύπων και εκδόσεων plug-in του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος
και της πλατφόρμας, των πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, περιλαμβανομένου ολόκληρου του
Uniform Resource Locators (URL) προς, μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (περιλαμβανομένης της
ημερομηνίας και της ώρας), των προϊόντων που είδατε ή αναζητήσατε, του χρόνου ανταπόκρισης της
σελίδας, των σφαλμάτων στη λήψη, των πληροφοριών κατά την αλληλεπίδραση σελίδων (όπως κλικ και
περιήγηση με το ποντίκι) και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για απομάκρυνση από τη σελίδα.

Εργαλεία Analytics για την ιστοσελίδα
Στις ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω, το εργαλείο ανάλυσης Google Analytics χρησιμοποιείται
για να δώσει μια συνολική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Το
Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σε ανώνυμη μορφή (συγκεντρωτική)
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα τον αριθμό
των προβολών σελίδων, τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες έφτασαν στον ιστότοπο και τον αριθμό
επισκέψεων. Ο σκοπός είναι η βελτίωση της δυνατότητας χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που
παράγονται μέσω της χρήσης του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google
Inc. Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται αλλά δεν μπορούν να διακριθούν ξεχωριστά, καθώς το Google
Analytics θα αποθηκεύσει μέρος της διεύθυνσης IP μέσω της μεθόδου κάλυψης (masking). Η Google
μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σε τρίτο μέρος, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή
σε περίπτωση που κάποιος τρίτος επεξεργάζεται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google
δεν μπορεί να συνδέσει τις διευθύνσεις IP με άλλα δεδομένα που κατέχει.
Πώς να αποφύγετε τα cookies
Σε περίπτωση που θέλετε να απορρίψετε τα cookies, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης,
έτσι ώστε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα cookies είτε να ερωτάστε κάθε φορά που ένας ιστότοπος
ζητά να αποθηκεύσετε ένα cookie. Τα cookies που έχουν ήδη ληφθεί μπορούν επίσης να διαγραφούν
μέσω του προγράμματος περιήγησης.
* Για την ιστοσελίδα www.ancoria.com.cy χρησιμοποιούνται μόνο τα cookies που αναφέρονται πιο πάνω.

Ιστοσελίδα της Ancoria Online Service
Ιστοσελίδα: https://online.ancoria.com
Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που περιέχουν μικρή ποσότητα πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνει ο
υπολογιστής ή η κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies παρέχουν στους
επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Οι πληροφορίες στο κάθε cookie μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Βάσει της
νομοθεσίας που αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όλοι οι επισκέπτες ενός ιστότοπου που
χρησιμοποιεί cookies πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που να δηλώνουν ότι ο εν λόγω
ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies και αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Οι
επισκέπτες πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη χρήση των cookies.
Οι ιστότοποι που αναφέρονται πιο πάνω χρησιμοποιούν τα παρακάτω cookies:
Cookie
_ga
_gat
_gid
ASP.NET_Sessionld

cPolx.x

LastLoginLang

Σκοπός
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοναδικών
επισκεπτών και λήγει μετά από 2 χρόνια.
Χρησιμοποιείται για να μειώσει το ποσοστό
αιτημάτων και λήγει μετά από 10 λεπτά.
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μοναδικών
χρηστών ανά σελίδα και λήγει μετά από 1 ημέρα.
Πρόκειται για το αναγνωριστικό της περιόδου
σύνδεσης και λήγει μόλις κλείσει το πρόγραμμα
περιήγησης.
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποδοχής
της πολιτικής για cookies από τους επισκέπτες. Το
x.x αναφέρεται στην έκδοση της πολιτικής για
cookies.
Είναι η γλώσσα που επιλέγηκε κατά την τελευταία
σύνδεση.
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Λειτουργικότητα

Οι τεχνικές πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω της χρήσης cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας,
περιλαμβανομένων της διεύθυνσης του Internet Protocol (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του
υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης

της ώρας, των τύπων και εκδόσεων plug-in του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος
και της πλατφόρμας, των πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας, περιλαμβανομένου ολόκληρου του
Uniform Resource Locators (URL) προς, μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (περιλαμβανομένης της
ημερομηνίας και της ώρας), των προϊόντων που είδατε ή αναζητήσατε, του χρόνου ανταπόκρισης της
σελίδας, των σφαλμάτων στη λήψη, των πληροφοριών κατά την αλληλεπίδραση σελίδων (όπως κλικ και
περιήγηση με το ποντίκι) και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για απομάκρυνση από τη σελίδα.
Εργαλεία Analytics για την ιστοσελίδα
Στις ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω, το εργαλείο ανάλυσης Google Analytics χρησιμοποιείται
για να δώσει μια συνολική εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Το
Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σε ανώνυμη μορφή (συγκεντρωτική)
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα τον αριθμό
των προβολών σελίδων, τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες έφτασαν στον ιστότοπο και τον αριθμό
επισκέψεων. Ο σκοπός είναι η βελτίωση της δυνατότητας χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που
παράγονται μέσω της χρήσης του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google
Inc. Οι διευθύνσεις IP αποθηκεύονται αλλά δεν μπορούν να διακριθούν ξεχωριστά, καθώς το Google
Analytics θα αποθηκεύσει μέρος της διεύθυνσης IP μέσω της μεθόδου κάλυψης (masking). Η Google
μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σε τρίτο μέρος, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή
σε περίπτωση που κάποιος τρίτος επεξεργάζεται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google
δεν μπορεί να συνδέσει τις διευθύνσεις IP με άλλα δεδομένα που κατέχει.
Πώς να αποφύγετε τα cookies
Σε περίπτωση που θέλετε να απορρίψετε τα cookies, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης,
έτσι ώστε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα cookies είτε να ερωτάστε κάθε φορά που ένας ιστότοπος
ζητά να αποθηκεύσετε ένα cookie. Τα cookies που έχουν ήδη ληφθεί μπορούν επίσης να διαγραφούν
μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης εμφανίζεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

