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Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να
διασφαλίσει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά.
Αυτή η ειδοποίηση για cookies αποτελεί μέρος της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της ιστοσελίδας του υποψηφίου βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με εμάς και πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες των επισκεπτών,
ανατρέξτε στη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα μας.
Προκειμένου να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη και αποκριτική υπηρεσία, πρέπει
να θυμόμαστε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μικρά αρχεία κειμένου
που ονομάζονται cookies. Τα cookies περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών και
λαμβάνονται στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή από διακομιστή (server) για αυτόν
τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησης της ιστοσελίδας, στέλνει αυτά τα
cookies πίσω σε αυτόν τον ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μπορεί να σας
αναγνωρίσει και να θυμάται πράγματα όπως οι προτιμήσεις σας. Μπορείτε να βρείτε πιο
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο λειτουργίας τους στη
διεύθυνση http://www.aboutcookies.org/.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες μπορούν να
συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies και άλλων τεχνολογιών. Για να χρησιμοποιήσουμε τα
cookies όπως περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική για τα Cookies, χρειαζόμαστε τη
συγκατάθεσή σας.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε και γιατί?
Εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε «αναλυτικές υπηρεσίες» για να μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε πόσο αποτελεσματικό είναι το περιεχόμενό μας, ποια
ενδιαφέροντα έχουν οι χρήστες μας και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του
Ιστότοπου. Επιπλέον, πιθανόν να χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να
κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον Ιστότοπο, για να
μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών καθώς επίσης με τα performance cookies να
παρακολουθούμε πόσους μεμονωμένους χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο
και πόσο συχνά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς
και για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας αυτού του Ιστότοπου και δεν σκοπεύουμε να
χρησιμοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες για την προσωπική αναγνώριση κάποιου χρήστη.
Ωστόσο, εάν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εγγραφεί και συνδεθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο,
ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με πληροφορίες από τις «υπηρεσίες
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ανάλυσης ιστού» και τα cookies για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε
αυτόν τον Ιστότοπο με περισσότερες λεπτομέρειες.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υποψήφιο βουλευτή που είναι ο Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Michalis@michalisyiacoumi.com εάν
θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Πως να ελέγξετε τα Cookies
Μπορείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας, επιλέγοντας το πλαίσιο «Αποδοχή και
κλείσιμο», που σημαίνει ότι συναινείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε cookies στον
υπολογιστή ή τις συσκευές σας όπως εξηγείται παραπάνω. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγχετε
και να διαχειρίζεστε τα cookies με διάφορους τρόπους. Λάβετε υπόψη ότι η κατάργηση ή ο
αποκλεισμός των cookies, μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση σας
στην ιστοσελίδα μας και ότι τμήματα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι πλέον
πλήρως προσβάσιμα.

Διαχείριση των Google Analytics Cookies
Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους πάροχους υπηρεσιών και μπορείτε να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους και πώς να εξαιρεθείτε από τα
cookies τους κάνοντας κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Κοινωνικά Δίκτυα
Χρησιμοποιούμε «κοινωνικά κουμπιά» για να επιτρέψουμε στους χρήστες μας να
μοιράζονται ή να προσθέτουν σελιδοδείκτες σε ιστοσελίδες. Αυτά είναι κουμπιά για
ιστότοπους κοινωνικών μέσων όπως πχ. Facebook, Twitter κλπ. Μέσω αυτών των
κοινωνικών κουμπιών, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να παρέχουν μη προσωπικές
πληροφορίες για εσάς, όπως πληροφορίες καταγραφής για τις δραστηριότητές σας στο
Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ιστοσελίδας. Ελέγξτε τους αντίστοιχους όρους
χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων για να κατανοήσετε ακριβώς πώς
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας και για να μάθετε πώς να εξαιρεθείτε ή να διαγράψετε
τέτοιες πληροφορίες.
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Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική για τα Cookies
Ενδέχεται ανά διαστήματα, να τροποποιούμε την παρούσα δήλωση προστασίας
προσωπικών δεδομένων κατά την κρίση μας. Για την ενημέρωσή σας στην περίπτωση
αλλαγών στη Πολιτική αυτή, θα αλλάζουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στην πρώτη
σελίδα. Η νέα τροποποιημένη Πολιτική για τα Cookies θα ισχύει από την ημερομηνία
αναθεώρησης.
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