
Πολιτική Cookies 

Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε την χρήση των Cookies και 
Παρόµοιων Τεχνολογιών από τις ιστοσελίδες ή/και οποιεσδήποτε κινητές εφαρµογές που λειτουργούν 
από ή εκ µέρους της Solidarity Now («εµείς» ή “εµάς”) (η «Ιστοσελίδα»). Περιγράφει επίσης τί είδους 
επιλογές µπορεί να έχετε σχετικά µε τα Cookies και τις Παρόµοιες Τεχνολογίες. 

Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί µέρος και ενσωµατώνεται στους όρους χρήσης της 
Ιστοσελίδας και µπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να ελέγχετε τακτικά την 
Πολιτική Cookies προκειµένου να ενηµερώνεστε για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές 
ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές µπορεί να εµφανίζονται επίσης στην Ιστοσελίδα. Με την 
επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα συµφωνείται να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές 
πραγµατοποιούνται σε αυτή την Πολιτική. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιούµε τεχνολογίες εντοπισµού για να 
συγκεντρώσουµε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν 
φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουµε µε άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
εφαρµόζεται, ταυτόχρονα µε την παρούσα Πολιτική Cookies,  η Πολιτική Απορρήτου.  

Tί είναι cookies 

Τα Cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου – που αποτελούνται συνήθως από γράµµατα και αριθµούς και 
αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).  

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίµονα Cookies» ανάλογα µε τον χρόνο 
που παραµένουν αποθηκευµένα στη συσκευή σας.  Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη 
συσκευή σας την στιγµή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόµατα, αφού κλείσετε 
το σύστηµα περιήγησης (browser). Τα «Επίµονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την 
στιγµή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και παραµένουν αποθηκευµένα και µετά το κλείσιµο του 
συστήµατος περιήγησης. Τα «Επίµονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόµατα όταν ανοίξετε το 
σύστηµα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.  

Cookies πρώτου µέρους και τρίτων µερών – Ανάλογα µε την Ιστοσελίδα ή τον ιστοχώρο (domain) 
που εγκαθιστά το cookie, χαρακτηρίζονται τα cookies ως «πρώτου» ή «τρίτου» µέρους. Τα cookies 
πρώτου µέρους σε γενικές γραµµές είναι cookies που εγκαθίστανται από τον Ιστοσελίδα που 
επισκέπτεται ο χρήστης – τον Ιστοσελίδα που εµφανίζεται στο παράθυρο URL. Τα cookies τρίτου 
µέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που 
επισκέφθηκε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί µία ιστοσελίδα και µία διαφορετική εταιρεία 
εγκαταστήσει ένα cookie µέσω αυτής της ιστοσελίδας, το εν λόγω cookie θα είναι τρίτου µέρους.  

Γιατί χρησιµοποιούµε Cookies 

Χρησιµοποιούµε cookies για να σας δώσουµε την καλύτερη δυνατή εµπειρία περιήγησης. Ορισµένα 
cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Άλλα cookies 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήµιση, η απόκτηση στατιστικών 
στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριµένες σελίδες στην Ιστοσελίδα µας.  

Εµείς ή/και τρίτα µέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασµό µας κατηγοριοποιούµε τα cookies 
όπως περιγράφεται κατωτέρω.  



Απολύτως Απαραίτητα Cookies 

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουµε τις ζητηθείσες από εσάς 
υπηρεσίες µέσω της Ιστοσελίδας. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτεσθε τον Ιστοσελίδα µας και να χρησιµοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά της. Βασικές 
λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σηµαντικά cookies: 
  
• Να παραµένετε συνδεδεµένοι στην Ιστοσελίδα,  
• Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα 

κατά τη στιγµή των συναλλαγών σας, 
• Να προστατεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας µέσω της ανακατεύθυνσής σας σε 

εφαρµογές πληρωµών τρίτων µερών και της επιστροφής σας στην Ιστοσελίδα προκειµένου να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή,  

• Να ανακτάτε πληροφορίες για την συναλλαγή σας µετά την ολοκλήρωσή της και  
• Γενικά, να σας παρέχουµε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήµατος.  

Cookies Απόδοσης 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιµοποιούν τον Ιστοσελίδα, 
προκειµένου να είµαστε σε θέση να αναθεωρούµε και να βελτιώνουµε τον Ιστοσελίδα και την εµπειρία 
του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. 
Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά µε: 

• Σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα, 
• Συνδέσµους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες, 
• Μηνύµατα λάθους που µπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον 

Ιστοσελίδα, κτλ. 

Cookies Λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies µας βοηθούν να προσωποποιούµε το περιεχόµενό µας για εσάς, να σας 
προσφωνούµε µε το όνοµά σας και να θυµόµαστε τις προτιµήσεις σας (για παράδειγµα, την επιλογή 
σας για ορισµένη γλώσσα ή περιοχή). Εάν επιλέξετε να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies 
λειτουργικότητας, οποιεσδήποτε προτιµήσεις/ρυθµίσεις που έχετε επιλέξει δεν θα διατηρηθούν για 
επόµενες επισκέψεις σας στον Ιστοσελίδα. 

Cookies Τρίτων Μερών 

Προκειµένου να σας παρέχουµε πιο ενδιαφέρον περιεχόµενο και να σας βοηθήσουµε να 
αλληλεπιδράσετε µε τους λογαριασµούς σας σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιστοσελίδα µπορεί να 
ενσωµατώνει περιεχόµενο και υπηρεσίες τρίτων µερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσµους σε ιστοσελίδες τρίτων µερών. Όταν επισκέπτεσθε 
συνδέσµους ή/και ιστοσελιδες  τρίτων µερών, υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων 
µερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε µε δική σας ευθύνη και δεν αναλαµβάνουµε καµία 
απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέµα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας 
από την ιστοσελίδα του τρίτου µέρους. 

[Επιλογή 1:] Για να δείτε την πλήρη λίστα, παρακαλούµε επισκεφθείτε τον Ιστοσελίδα http://
cookiepedia.co.uk/website/solidaritynow.org 
[Επιλογή 2:] Παρακάτω θα βρείτε αναλυτική λίστα µε τα cookies που χρησιµοποιούµε στον Ιστότοπό 
µας. Χρησιµοποιείστε τον σύνδεσµο [http://cookiepedia.co.uk/website/solidaritynow.org] για να βρείτε 
τη λίστα.  

Πώς να ελέγχετε τα cookies  



Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόµατα τα cookies, ωστόσο παρέχουν µέσα 
ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να µποκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα 
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας 
τις ρυθµίσεις στο σύστηµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε ανά πάσα στιγµή. Μπορείτε επίσης να 
ρυθµίσετε το σύστηµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε κατάλληλα προκειµένου να σας ενηµερώνει 
πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήµατος 
περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιµοποιείτε ποικίλες 
συσκευές, πρέπει να ρυθµίσετε το σύστηµα περιήγησης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας σε κάθε µία 
από τις συσκευές σας.   

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να µην µπορείτε να απολαύσετε 
πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες της Ιστοσελίδας µας ή να λάβετε τις υπηρεσίες µας µέσω της 
Ιστοσελίδας µας. 

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείµενα Flash εφαρµογών. Μπορείτε να µάθετε 
περισσότερα σχετικά µε τα αντικείµενα Flash εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου ελέγχου 
και απενεργοποίησης αυτών στον Ιστοσελίδα της Adobe. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά µε cookies και παρόµοιες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε διάφορους Ιστοσελίδες µέσω 
συστήµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε ή άλλων πόρων του διαδικτύου. 
 
Για να διαχειρίζεστε τα cookies µέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσµους 
για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας: 

Microsoft Windows Explorer 
Mozilla Firefox 
Google Chrome 
Apple Safari 

Μπορείτε να µάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων µερών: 

• AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ 
• Cookiepedia: http://cookiepedia.co.uk/ 

Τί είναι οι παρόµοιες τεχνολογίες; 

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs 
(µορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι µικροσκοπικά αρχεία που χρησιµοποιούνται για την 
παρακολούθηση της πλοήγησης σε µια ιστοσελίδα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε cookies. 
Τα αντικείµενα Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείµενα) είναι µικρά αρχεία που είναι αποθηκευµένα στη 
συσκευή σας από µία ιστοσελίδα που χρησιµοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe. 

Web beacons και ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) 
Τα Web beacons και οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούµε στην Ιστοσελίδα µας, καθώς και σε ορισµένα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
και διαφηµίσεις. 

Web beacons (ή “tags”) είναι κοµµάτια κώδικα προγραµµατισµού που περιλαµβάνονται σε 
ιστοσελίδες, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαφηµίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εµάς 
ή/και σε τρίτα µέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασµό µας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν 
αυτές οι ιστοσελίδες, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή οι διαφηµίσεις. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/


Οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κοµµάτια κώδικα προγραµµατισµού που 
περιλαµβάνονται σε ορισµένες από τις ιστοσελίδες µας και µετρούν πώς χρησιµοποιείτε αυτές τις 
ιστοσελίδες, για παράδειγµα, ποιους συνδέσµους επιλέγετε. Χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες 
για να βελτιώνουµε την Ιστοσελίδα µας, να διαµορφώνουµε την Ιστοσελίδα µας στα πιθανά 
ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούµε έρευνες αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες 
λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, µέσω του συστήµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε 
(παρακαλούµε αναφερθείτε στη λειτουργία βοήθειας του συστήµατος περιήγησης). Σηµειώστε ότι εάν 
απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά. 

Απόρρητο 

Δεσµευόµαστε να χρησιµοποιούµε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την προσέγγισή µας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική 
Απορρήτου. 

Πώς να επικοινωνήσετε µαζί µας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιµοποιούµε τα Cookies, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας χρησιµοποιώντας τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες. Παρακαλούµε 
να συµπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτοµερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά µε 
τα Cookies. 

gdpr@solidaritynow.og 

Η παρούσα Ενηµέρωση αναθεωρεί κάθε προηγούµενη έκδοση και υπερισχύει αυτής. Ενδέχεται να 
τροποποιήσουµε αυτή την Ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή. Το τµήµα µε τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία αναθεώρηση αυτής 
της Ενηµέρωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Ενηµέρωση θα τίθενται σε ισχύ όταν γίνεται 
διαθέσιµη η αναθεωρηµένη Ενηµέρωση στην ή µέσω της Ιστοσελίδας.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 23/05/2019
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