Πολιτική Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος www.stasy.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 του χρήστη.
Στο συγκεκριμένο σημείο, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
Cookies, pixels και gifs, από κοινού «cookies».
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
Εξηγεί τα διαφορετικά είδη Cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο και τον
τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική για τα Cookies
οποτεδήποτε. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να ελέγχεται κάθε φορά η παρούσα προς
ενημέρωση για το πρόσφατο περιεχόμενο της πολιτικής μας για τα Cookies. Οποιεσδήποτε
αλλαγές θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική για τα Cookies θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακό μας τόπο.
Συναινώντας στην εγκατάσταση των Cookies ο χρήστης μπορεί να απολαύσει πληρέστερα
την περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο.
Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική θα βοηθήσει το υποκείμενο να κατανοήσει τη χρήση
από μέρους μας των Cookies και να αισθανθεί πιο ασφαλές, γνωρίζοντας ότι σεβόμαστε την
ιδιωτικότητά του. Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Κοινού (pservice@stasy.gr) ή στον Τομέα Εταιρικής Επικοινωνίας &
Κοινωνικής Ευθύνης (corporatecomm@stasy.gr) ή/και στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων (dpo@stasy.gr ) της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ή στην ΑΠΔΠΧ 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.
Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, μερικές φορές συνεπάγεται την πρόσβαση σε
περιορισμένες πληροφορίες της συσκευή του χρήστη (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
του χρήστη, στο tablet, στο κινητό και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείται στο
διαδίκτυο και κατά συνέπεια και στον διαδικτυακό τόπο www.stasy.gr. Χρησιμοποιούνται
ευρέως, για την καλύτερη κι αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιστοσελίδων, καθώς οι
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έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, αναγνωρίζοντας
συσκευές, κρατώντας σημαντικές πληροφορίες, και καθιστώντας τη χρήση του διαδικτύου
ευκολότερη (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη). Ενδεικτικά :
Ενεργοποιώντας μια υπηρεσία αναγνώρισης της συσκευής δεν θα χρειάζεται να δίνονται οι
ίδιες πληροφορίες κάθε φορά.
Καταγράφοντας το όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, δεν χρειάζεται η επανάληψή
τους.
Με την αποθήκευση διαδρομών κατά την αναζήτηση και αποθήκευση στη συσκευή του
χρήστη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τον διευκολύνουμε στην αναζήτηση του προορισμού
του.
Καταγράφοντας τον αριθμό των επισκεπτών και χρηστών, κυρίως ανώνυμα, των υπηρεσιών
μας, μέσω των διαδικτυακών μας τόπων μας παρέχεται η δυνατότητα να βελτιώσουμε το
χρόνο απόκρισης.
Με την ανάλυση διαφορετικών δεδομένων, κυρίως ανώνυμα, μας βοηθάει να κατανοήσουμε
τα ενδιαφέροντα των υποκειμένων/χρηστών και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε
Ουσιώδη Cookies: είναι σημαντικά για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Είναι απολύτως
απαραίτητα Cookies, καθώς χωρίς αυτά μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε
συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί ομαλά. Τα
Cookies αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιούμε είναι:
Cookie

Περιγραφή

Νομική Βάση

fe_typo_user cookie Κρατάει στοιχεία επισκεψιμότητας

Υπήρχε ως Cookie στο TYPO

(login session cookie) ανά είσοδο- session (κρατάει το IP

3, το οποίο είναι το εργαλείο

του χρήστη).

διαχείρισης του site.

YouTube: Μερικές φορές ενσωματώνουμε εικόνες ή βίντεο από ιστότοπους όπως το
YouTube. Σε αυτή την περίπτωση δεν ελέγχουμε και δεν εμποδίζουμε τα Cookies από αυτούς
τους διαδικτυακούς τόπους. Να ελέγχεται ο σχετικός διαδικτυακός τόπος των τρίτων για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούν και τον τρόπο με τον
οποίο παρέχονται οι επιθυμητές ρυθμίσεις. Η πολιτική απορρήτου του YouTube βρίσκεται
εδώ:
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https://www.youtube.com/intl/el/yt/about/policies/#community-guidelines
Έλεγχος των Cookies
Παρέχεται η δυνατότητα στο υποκείμενο να μην επιτρέψει την εγκατάσταση ή να αρνηθεί
την αποδοχή των Cookies, που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί τόποι της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας την ενεργοποίηση ή μη της σχετικής ρύθμισης στον
περιηγητή του. Υπενθυμίζουμε ότι αναφορικά με τα Flash Cookies θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει

τα

εργαλεία

διαχείρισης

του

Adobe

Flash

στην

ιστοσελίδα

www.adobe.com/security/flashplayer. Επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο θα έχει τον έλεγχο της εγκατάστασης των Cookies,
μπορεί να λάβει από τον πάροχο του λογισμικού περιήγησης που χρησιμοποιεί, πχ Google
Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera κλπ.
Δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία ΔΠΧ που λαμβάνουμε από Cookies βάσει σιωπηρής
συναίνεσης. Μόνο για δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη «σιωπηρή συναίνεση», όταν
αυτό μας επιτρέπεται από το νόμο, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, και κατά συνέπεια οι πληροφορίες, μπορεί να
αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται ανάλογα και με τις εξελίξεις στη νομοθεσία,
επομένως το περιεχόμενο πρέπει να ελέγχεται.

3

