Πολιτική cookies
1. Ορισμοί
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας
ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος
θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δε χρειάζεται να
εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις
σελίδες του. Τα cookies δε συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από
κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν
πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον επισκέπτη υπηρεσία.

2. Ποιά cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.tiresias.gr και τί
πληροφορίες συλλέγονται
Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιείται το απολύτως απαραίτητο
λειτουργικό (προσωρινό) cookie (session cookie), που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των
χρηστών, μόνο στις σελίδες περιορισμένης πρόσβασης όπου απαιτείται χρήση κωδικού. Το cookie
αυτό διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία και δεν διατηρεί στοιχεία του χρήστη, είτε σε απλή,
είτε σε κωδικοποιημένη μορφή. Η αποδοχή της χρήσης του παραπάνω cookie αποθηκεύεται τοπικά
στο browser του χρήστη, επίσης υπό την μορφή cookie, για ένα μήνα και δεν χρησιμοποιείται για
άλλους σκοπούς. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό το cookie διαγράφεται και το σχετικό μήνυμα
εμφανίζεται πάλι μαζί με την Πολιτική Cookies του www.tiresias.gr

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies
Εάν δε θέλετε να αποδεχτείτε το cookie με το οποίο καταγράφουμε την ενημέρωσή σας σχετικά με
την Πολιτική Cookies του www.tiresias.gr, μπορείτε να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο ή να ορίσετε
να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα cookie (δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θα το
αποδεχτείτε) ή να πραγματοποιήσετε αποκλεισμό όλων ή συγκεκριμένων ιστοσελίδων από τα
cookies.

4. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων
αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/

5. Αλλαγές στην Πολιτική cookies
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό
κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις
05/11/2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.
Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη
τροποποίηση

