
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES GOMEZ.GR 

 
Για να διευκολύνουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία γνωστή ως "cookies". Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε την επιλογή αποδοχής cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. 
Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ή να αποτρέψει τη χρήση του ιστότοπού μας στο βαθμό που χρησιμοποιεί 
cookies. 

 
Τι είναι τα cookies; 

 
Τα cookie είναι μικρά αρχεία (δεδομένα πληροφορικής) που αποθηκεύονται από τους ιστότοπους που επισκέπτεται στην τελική συσκευή 
του χρήστη (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, smartphone κ.λπ.). Διευκολύνουν τη χρήση του Διαδικτύου καταγράφοντας 
πληροφορίες περιήγησης. Χάρη στα cookies, οι ιστότοποι γνωρίζουν ότι είστε συνδεδεμένοι, θυμάστε τις ρυθμίσεις σας και σας παρέχουν 
εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την ανάγνωση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτά μόνο από το μέρος που τα δημιούργησε. Αυτό σημαίνει ότι ο ιστότοπος που χρησιμοποιεί cookie δεν μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας. 

 
Μπορώ να εξαιρεθώ από την αποδοχή cookies; 

 
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αποθήκευση και την αποστολή cookie αντιμετωπίζονται από προγράμματα περιήγησης ιστού 
και είναι αόρατες για τον χρήστη. Τα περισσότερα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται αποδέχονται cookies από 
προεπιλογή. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να είναι σε θέση να απορρίπτει αιτήματα αποθήκευσης 
cookies συνολικά ή επιλεγμένων cookies. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πριν 
αποφασίσετε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ωστόσο, να θυμάστε ότι πολλά cookie βοηθούν στη βελτίωση της ευκολίας 
χρήσης του ιστότοπου. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ο ιστότοπός μας στο 
πρόγραμμα περιήγησής σας και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό πελάτη. 

 
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των όρων αποθήκευσης ή λήψης cookies, καθώς και διαγραφής cookies, διατίθενται εδώ: 

● για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, 
● για το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox, 
● για το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, 
● για το πρόγραμμα περιήγησης Opera. 

 

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας cookies; 

 

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας επιτρέπουν την κατάλληλη εξατομίκευση των πληροφοριών που εμφανίζονται σε 
αυτήν και την παρουσίαση περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες του χρήστη. Σας επιτρέπουν επίσης να μετράτε την 
αλληλεπίδραση των χρηστών σε ιστότοπους. Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας 
των ιστότοπων, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών ιστότοπου και για την προσαρμογή των διαφημίσεων 
στις ατομικές ανάγκες των χρηστών. Τα cookies μας επιτρέπουν να εξετάζουμε επιπλέον τις προτιμήσεις των χρηστών και, συνεπώς, να 
βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Τα cookies επιτρέπουν συγκεκριμένα: 

 
 

● αντιστοίχιση του περιεχομένου των διαφημίσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπο, 
● μέτρηση της επισκεψιμότητας χρηστών σε ιστότοπους χρησιμοποιώντας τον κώδικα του Google Analytics (περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl), 
● χρήση του μηχανισμού ανίχνευσης που εξετάζει τις προτιμήσεις των χρηστών, 
● να θυμόμαστε την έλλειψη συναίνεσης για εμφάνιση κάποιου περιεχομένου στο μέλλον, 

● μέτρηση της αποτελεσματικότητας (παρακολούθησης μετατροπών) των ενεργειών που πραγματοποιούνται για το Gomez, π.χ. 
στο διαφημιστικό δίκτυο Google, προγράμματα συνεργατών, συνεργαζόμενα δίκτυα, 

● αντιστοίχιση του περιεχομένου των διαφημίσεων που μεταδίδονται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (επαναληπτικό 
μάρκετινγκ) - περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο του Google 
AdWords μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://support.google.com/adwords/answer/2407785, 

● δημιουργία, διατήρηση και διαχείριση της περιόδου σύνδεσης του χρήστη, καθώς και να θυμάστε τις προτιμήσεις γλώσσας και 
άλλες ρυθμίσεις στον ιστότοπο, 

● Έλεγχος ταυτότητας χρήστη στον ιστότοπο και διασφάλιση των συνεδριών χρήστη στον ιστότοπο. 

 
 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 
 

Οι ακόλουθοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας: 
● Τα cookies της Gomez Αναγκαία Cookies (navigation cookies): δημιουργούνται από τον ιστότοπο gomez.gr, 
● Cookies Τρίτων μερών (Third-party cookies): πληροφορίες από τους διακομιστές οντοτήτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε 

(π.χ. Google, Facebook). Αυτά τα αρχεία σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις στις προτιμήσεις και τις συνήθειες των 
χρηστών, να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών δραστηριοτήτων, να δημιουργήσετε τα λεγόμενα γενικά 
προφίλ χρηστών κ.λπ. 

● cookies περιόδου λειτουργίας: αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος της περιόδου 

λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης (οι αποθηκευμένες πληροφορίες στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά από τη μνήμη της 
συσκευής), 

● επίμονα cookies: αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι να διαγραφούν. Ο τερματισμός της περιόδου 

λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν τις διαγράφει από τη συσκευή του χρήστη. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&_blank
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#_blank
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer#_blank
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html#_blank
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)
http://support.google.com/adwords/answer/2407785


Τα cookies της Gomez χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 
διαμόρφωση ιστότοπου, ιδίως: 

● προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις προτιμήσεις του χρήστη και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστότοπου 
(π.χ. PHPSESSID) 

● αναγνώριση της συσκευής του χρήστη του ιστότοπου και της θέσης του και κατάλληλη προβολή των σελίδων του ιστότοπου, 
προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες ανάγκες του χρήστη (π.χ. WD) 

έλεγχος ταυτότητας χρήστη στον ιστότοπο και διασφάλιση συνεδριών χρήστη στον ιστότοπο, ιδίως: 
● τη διατήρηση της περιόδου σύνδεσης του χρήστη  στον ιστότοπο (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν 

χρειάζεται να εισαγάγει ξανά τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου (π.χ. HASH MD5) 
● σωστή διαμόρφωση επιλεγμένων λειτουργιών ιστότοπου, επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση της αυθεντικότητας της 

περιόδου σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης (π.χ. PHPSESSID) 
υλοποίηση διαδικασιών απαραίτητων για την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπου, ιδίως: 
● προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του ιστότοπου στις προτιμήσεις του χρήστη και βελτιστοποίηση της χρήσης των 

σελίδων του ιστότοπου · Συγκεκριμένα, αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων της συσκευής 
του χρήστη και την ορθή προβολή του ιστότοπου, προσαρμοσμένων στις μεμονωμένες ανάγκες του χρήστη (π.χ. WD) 

● σωστή λειτουργία του προγράμματος συνεργατών, επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση των πηγών των ανακατευθύνσεων των 
χρηστών στις σελίδες του ιστότοπου (π.χ. PHPSESSID) 

● ενεργοποίηση της χρήσης των λειτουργιών "Καλάθι" και "Λίστα επιθυμιών" στον ιστότοπο (π.χ. PHPSESSID) 
ανάλυση και έρευνα καθώς και έλεγχος κοινού, ιδίως: 

● τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες του ιστότοπου 
χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, κάτι που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του 

 
 

Τα third-party cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 
● παρουσίαση περιεχομένου πολυμέσων στις σελίδες του ιστότοπου που λαμβάνονται από έναν εξωτερικό ιστότοπο (π.χ. 

YouTube.com, διαχειριστής cookie: Google LLC με έδρα τις ΗΠΑ), 

● συλλογή γενικών και ανώνυμων στατικών δεδομένων μέσω αναλυτικών εργαλείων (π.χ. Google Analytics, διαχειριστής cookie: 

Google LLC με έδρα τις ΗΠΑ), 

● παρουσίαση διαφημίσεων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις του Χρήστη χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό διαφημιστικό 

εργαλείο (π.χ. Google AdSense, διαχειριστής cookie: Google LLC με έδρα τις ΗΠΑ), 

● σύνδεση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook.com, διαχειριστής cookie: Facebook 

Inc. με έδρα τις ΗΠΑ ή Facebook Ireland με έδρα την Ιρλανδία, Google.com, διαχειριστής cookie: Google LLC με έδρα τις ΗΠΑ), 

● χρήση διαδραστικών λειτουργιών για τη διάδοση του ιστότοπου χρησιμοποιώντας ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Instagram.com, διαχειριστής cookie: Instagram LLC, με έδρα τις ΗΠΑ · Facebook.com, διαχειριστής cookie: Facebook Inc. με 

έδρα τις ΗΠΑ ή Facebook Ireland με έδρα την Ιρλανδία · Pinterest.com, διαχειριστής cookie: Pinterest Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), 

● παρουσίαση απόψεων σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου που έχουν ληφθεί από έναν εξωτερικό ιστότοπο (π.χ. Ceneo.pl, 

διαχειριστής cookie: Opineo Sp.z... με βάση το Wrocław της Πολωνίας), 

● εκφράζοντας τη γνώμη του χρήστη (π.χ. YourCX, διαχειριστής cookie: YourCX Sp.z o.o.based στο Wrocław, Πολωνία), 
● χρήση διαδραστικών λειτουργιών για τη διάδοση του ιστότοπου χρησιμοποιώντας ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook.com, διαχειριστής cookie: Facebook Inc με έδρα τις ΗΠΑ ή Facebook Ireland με έδρα την Ιρλανδία) 

● Η λίστα των cookies που χρησιμοποιείται από τον ιστότοπό μας είναι διαθέσιμη παρακάτω και μπορείτε να την ελέγξετε ανά  

πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος περιήγησης ιστού. 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ COOKIES 

 

gomez.gr 
 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

_dc_gtm_UA-* Χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή ετικετών Google για τον έλεγχο της φόρτωσης ετικετών σεναρίου του 
Google Analytics. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

_ga Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων 
σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Λήγει μετά τις 12 ώρες. 

_gid Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων 
σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Λήγει μετά τις 12 ώρες 

banners_* Πανό πληροφοριών στον ιστότοπο. Λήγει μετά τις 12 ώρες. 

box-page-top-cookie-* Εμφάνιση της κορυφαίας διαφήμισης banner. Λήγει μετά από 30 ημέρες. 

cc_cookie_accept Αποδεχτείτε την αποθήκευση των cookies. Λήγει μετά τις 12 ώρες. 

cc_cookie_decline Άρνηση αποθήκευσης cookie. Λήγει μετά τις 12 ώρες. 

cookie_name Το όνομα του cookie. Λήγει μετά από 30 ημέρες και αναγεννάται. 



PHPSESSID Ένα cookie περιόδου λειτουργίας που δημιουργείται και υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της περιόδου 
σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης. Είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. 

_gali Αυτό το cookie συνήθως αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την πρώτη σας επίσκεψη. 
Εάν το cookie έχει διαγραφεί από τον χειριστή του προγράμματος περιήγησης και το πρόγραμμα 
περιήγησης, τότε επισκεφθεί τον ιστότοπο gomez.gr, το νέο cookie _gali γράφεται με διαφορετικό μοναδικό 
αναγνωριστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
μοναδικών χρηστών στο gomez.gr και ενημερώνεται με κάθε προβολή σελίδας. Επιπλέον, αυτό το cookie 
παραδίδεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί το Google Analytics για να διασφαλίσει τόσο 
την εγκυρότητα όσο και τη διαθεσιμότητα του cookie ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Λήγει μετά από ένα 
έτος. 

018a104ff75b939e1d8c13 

547bea6c5f 

Ένα cookie περιόδου σύνδεσης που δημιουργείται και υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της συνδεδεμένης 
περιόδου σύνδεσης χρήστη. Είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του προφίλ χρήστη. Λήγει μετά την 
αποσύνδεση. 

_gat_UA-* Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Λήγει μετά από 10 λεπτά. 

 
Config1.veinteractive.com 

 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

Opt-out Το cookie χρησιμοποιείται για την αποφυγή των cookies. Η αποδοχή αποκλεισμού cookie αποκλείει τον 

αποκλεισμό μελλοντικών cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον καθορισμένο διακομιστή 

ιστότοπων ή διαφημιζόμενων. Βασικά, σας ενημερώνει ότι δεν θέλετε να συμμετέχετε στη στόχευση 

διαφημίσεων, στη δημιουργία προφίλ ή στην παρακολούθηση των κριτικών σας. Η εξαίρεση των cookies 

αποκλείει μόνο τα cookies από έναν συγκεκριμένο διακομιστή και δεν είναι ένα γενικό εργαλείο για τον 

αποκλεισμό των cookie από οποιονδήποτε ιστότοπο επισκέπτεστε. Ωστόσο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα 

cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. 

 
 

Bid.g.doubleclick.net 
 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

IDE Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταγραφή και αναφορά των ενεργειών των χρηστών 
του ιστότοπου μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου, προκειμένου να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να εμφανιστούν στοχευμένες διαφημίσεις στον χρήστη. 

DSID Αυτά τα cookie δεν περιέχουν πληροφορίες που σας αναγνωρίζουν προσωπικά. Μερικές φορές ένα cookie 
περιέχει ένα πρόσθετο αναγνωριστικό παρόμοιο με την εμφάνιση του αναγνωριστικού cookie. Αυτό το 
αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαφημιστικής καμπάνιας στην οποία είχε 
προηγουμένως εκτεθεί ο χρήστης, αλλά δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα στο cookie. Λήγει μετά 
από 2 χρόνια. 

 
 

audiencemanager.de 
 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

IDE Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταγραφή και αναφορά των ενεργειών των χρηστών 
του ιστότοπου μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου, προκειμένου να  
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να εμφανιστούν στοχευμένες διαφημίσεις στον χρήστη. 

Nano Το διαφημιστικό δίκτυο zanox. Λήγει σε 179 ημέρες. 

NmpAddThis Το δίκτυο διαφημίσεων Zanox Λήγει σε 19 ημέρες. 

NmpAppNexus Το διαφημιστικό δίκτυο zanox. Λήγει σε 19 ημέρες. 

Npr Συλλέγει δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας επισκεπτών μέσω υπηρεσιών NPR για να παρέχει στους 
χρήστες σχετικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου από κοντινούς σταθμούς μελών. Τα 
δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας αποτελούνται από γενικές πληροφορίες τοποθεσίας με βάση το 
γεωγραφικό πλάτος και μήκος (εάν ένας χρήστης με ενεργοποιημένες υπηρεσίες τοποθεσίας για εφαρμογή 
NPR στην κινητή συσκευή των χρηστών) ή το NPR μπορεί να προσεγγίσει την τοποθεσία του επισκέπτη με 
βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής του επισκέπτη. 

NmpDBM Το διαφημιστικό δίκτυο zanox. Λήγει σε 19 ημέρες. 

 
 

onaudience.com 



Το όνομα του cookie Περιγραφή 

cookie Λήγει μετά από 10 χρόνια. 

done_redirects* Λήγει μετά από 13 ημέρες. 

_snrs_uuid Μοναδικός αναγνωριστικός μεταβλητής του πελάτη. Λήγει μετά από 10 χρόνια. 

_snrs_p Χρησιμοποιείται για την καταγραφή του UUID του πελάτη, του χρόνου της πρώτης επίσκεψης, του χρόνου 
της τελευταίας επίσκεψης, του αριθμού των επισκέψεων, του αριθμού προβολών σελίδας ανά περίοδο 
σύνδεσης, της διάρκειας περιόδου σύνδεσης, του αριθμού των περιόδων σύνδεσης. Λήγει μετά από 10 
χρόνια 

_ga Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και λήγει μετά από 2 χρόνια. 

_snrs_puuid Μοναδικό μόνιμο αναγνωριστικό πελάτη. Λήγει μετά από 10 χρόνια. 

_gid Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και λήγει μετά από 24 ώρες. 

 
google.com 

 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

NID Το cookie NID περιέχει ένα αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις των 
χρηστών και άλλες πληροφορίες, ιδίως εκείνες που αφορούν την προτιμώμενη γλώσσα (π.χ. Πολωνικά), τον 
αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα (π.χ. 10 ή 20) και την ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του φίλτρου Google Ασφαλής αναζήτηση. 

dv Αυτό το cookie συνήθως αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την πρώτη σας επίσκεψη. Εάν 
το cookie έχει διαγραφεί από τον χειριστή του προγράμματος περιήγησης και το πρόγραμμα περιήγησης, 
τότε επισκεφθεί τον ιστότοπο gomez.gr, το νέο cookie _gali γράφεται με διαφορετικό μοναδικό 
αναγνωριστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση 
μοναδικών χρηστών στο gomez.gr και ενημερώνεται με κάθε προβολή σελίδας. Επιπλέον, αυτό το cookie 
παραδίδεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί το Google Analytics για να διασφαλίσει τόσο 
την εγκυρότητα όσο και τη διαθεσιμότητα του cookie ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Λήγει μετά από ένα 
έτος. 

 
 

google.pl 
 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

NID Το cookie NID περιέχει ένα αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να θυμάται τις προτιμήσεις των 
χρηστών και άλλες πληροφορίες, ιδίως εκείνες που αφορούν την προτιμώμενη γλώσσα (π.χ. Πολωνικά), τον 
αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα (π.χ. 10 ή 20) και την ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του φίλτρου Google Ασφαλής αναζήτηση. 

CONSENT Συγκατάθεση για χρήση cookie. 

1P_JAR Η Google χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να προσαρμόσει τη διαφήμιση στα ενδιαφέροντά σας. 

 
 
 
 
 

 
facebook.com 

 

Το όνομα του cookie Περιγραφή 

fr Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως 
προσφορές σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων. Λήγει μετά από 3 μήνες. 

dpr Σας επιτρέπει να ελέγχετε τα κουμπιά Κοινή χρήση και Μου αρέσει. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

reg_ext_ref Διεύθυνση URL της πρώτης σελίδας στο Facebook που επισκεφτήκατε. Λήγει μετά τη συνεδρία. 



reg_fb_gate Η διεύθυνση URL της σελίδας Facebook που επισκεφτήκατε τελευταία. Λήγει μετά τη συνεδρία 

reg_fb_ref Η διεύθυνση URL του εξωτερικού διαιτητή. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

wd Διαστάσεις παραθύρου προγράμματος περιήγησης. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

datr Ένα cookie "datr" ορίζεται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web αποκτά πρόσβαση στο facebook.com 
(εκτός από το κοινωνικό πρόσθετο iframes) και το cookie μας βοηθά να εντοπίσουμε ύποπτη δραστηριότητα 
σύνδεσης και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών. Για παράδειγμα, το χρησιμοποιούμε για την 
επισήμανση αμφισβητήσιμης δραστηριότητας, π.χ. αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης και απόπειρες 
δημιουργίας πολλών λογαριασμών ανεπιθύμητου. Λήγει μετά από 2 χρόνια. 

presence Κατάσταση συνομιλίας. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

xs Αριθμός συνεδρίας και κλειδί. Λήγει έως 1 μήνα. 

act Χρονική σήμανση και μετρητής ενεργειών χρήστη. Λήγει μετά τη συνεδρία. 

 
 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ 
 
 

Γενικές πληροφορίες Τα αρχεία καταγραφής διακομιστών που συλλέγονται αποθηκεύονται για αόριστο χρονικό διάστημα και 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών χρήσιμων στη διαχείριση του ιστότοπου gomez.gr. 

Αυτές οι περιλήψεις είναι συλλογικές και δεν περιέχουν δυνατότητες που προσδιορίζουν τους επισκέπτες 

του ιστότοπου gomez.gr. Τα αρχεία καταγραφής δεν αποκαλύπτονται σε άτομα που δεν σχετίζονται με τη 

διαχείριση του ιστότοπου gomez.gr. 

Οι πληροφορίες 

αποθηκεύονται σε 

αρχεία καταγραφής 

gomez.ΧΧ 

Οι ακόλουθες πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστότοπου gomez.gr: 

▪ δημόσια διεύθυνση IP του υπολογιστή από τον οποίο προήλθε η έρευνα (μπορεί να είναι απευθείας ο 

υπολογιστής του χρήστη), 

▪ όνομα χρήστη που παρέχεται κατά τη διαδικασία έγκρισης, 

▪ ώρα της έρευνας, 

▪ την πρώτη γραμμή του αιτήματος http, 

▪ κωδικός απόκρισης http, 

▪ τον αριθμό των byte που αποστέλλονται από τον διακομιστή, 

▪ Διεύθυνση URL της σελίδας που είχε επισκεφτεί προηγουμένως ο χρήστης (σύνδεσμος παραπομπής) - 

στην περίπτωση κατά την οποία ο ιστότοπος gomez.gr είχε πρόσβαση μέσω συνδέσμου, 

▪ πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, 

▪ πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της συναλλαγής http, 

▪ πληροφορίες σχετικά με τα cookies, 

▪ πληροφορίες συνεδρίας. 

 
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική 

Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας gomez.gr. 


