
Διαχείριση Cookies 

Η Ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου (cookies) κατά τις συνήθεις πρακτικές του 

διαδικτύου, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πλατφόρμα και τη λήψη 

ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας σε αυτή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που 

αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης 

ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές 

λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να 

αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην 

Ιστοσελίδα. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν 

και του τρόπου που λειτουργούν. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί “αυστηρώς απαραίτητα” 

cookies και cookies επιδόσεων για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον 

τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες. 

Αυστηρώς απαραίτητα cookies 

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη 

αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης 

µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για 

την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την 

εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ 

μέρους της Ιστοσελίδας. 

Όνομα Πηγή Τι κάνει / Χρησιμότητα 

Session cookie www.romahealth.eu Αποθηκεύεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες μετά τη 

σύνδεσή τους, ενώ διαγράφεται με το κλείσιμο του 

προγράμματος περιήγησης 

cookie-agreed www.romahealth.eu Χρησιμοποιείται για την προβολή του μηνύματος σχετικά με την 

αποδοχή των cookies και την αποθήκευση της επιλογής του 

χρήστη. Διαρκεί 100 ημέρες. 

has_js www.romahealth.eu Αποθηκεύεται σε όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για τη 

διάρκεια της συνεδρίας. Διαρκεί μέχρι να βγει από την 

ιστοσελίδα (να κλείσει τον browser ή την καρτέλα) και επιτρέπει 

στην ιστοσελίδα να γνωρίζει κατά πόσο ο browser του επισκέπτη 

υποστηρίζει την γλώσσα Javascript. 

Cookies επιδόσεων (τρίτου μέρους) 

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα όπως 

για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή 

σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε και άλλες. 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν 

να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. 



Χρησιμοποιούμε cookies με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των 

επιδόσεων της Ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή 

επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP. 

Όνομα Πηγή Τι κάνει / Χρησιμότητα 

_ga Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες 

σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των 

επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην Ιστοσελίδα. Διάρκεια: 24 μήνες 

μετά τη λήξη της συνεδρίας 

_gid Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες 

σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγηση, η προέλευση των 

επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην Ιστοσελίδα. Διάρκεια: 24 ώρες 

μετά τη λήξη της συνεδρίας 

_gat Google Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, 

περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας. Διάρκεια: 

1 λεπτό 

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας στην 

Ιστοσελίδας. 

Η Google Analytics είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η οποία στηρίζεται 

τεχνικά στη χρήση cookies. 

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες. 

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 

CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, 

το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 

προστασίας δεδομένων. 

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια 

της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από 

την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητά τους. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα 

αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης 

ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός της 

Ιστοσελίδας, ο browser (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, 

κρυπτογραφημένο και ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, η ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Anonymize IP». 

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται 

κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε 

να βρείτε εδώ Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization
https://policies.google.com/?hl=el&gl=el
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/


Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ. 

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, 

εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

