Πολιτική σχετικά με τα Cookies
Την πρώτη φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (www.
mib-hellas.gr), ενημερώνεστε με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα μας για την ύπαρξη
cookies (αναδυόμενο παράθυρο-banner). Ακολούθως για την περιήγηση σας στον ιστότοπο,
σας ζητείται η αποδοχή της χρήσης τους. Η χρήση του www.mib-hellas.gr συνεπάγεται ότι
παρέχετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
1. Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) που αποθηκεύονται στον υπολογιστή
σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή
τα tablet), όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Βασική τους λειτουργία είναι η απομνημόνευση
πληροφοριών για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση κάθε
επισκέπτη στους διαδικτυακούς τόπους της επιλογής του.
2.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη τη χρήση του ιστοτόπου μας
και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας σε αυτόν. Χρησιμοποιούμε επίσης προαιρετικά cookies
για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου από επισκέπτες,
που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και μας
βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.
3. Είδη cookies που χρησιμοποιούμε στον παρόντα ιστότοπο
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω κατηγοριών για να
υποστηρίξει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των
περιηγητών στον ιστότοπο.
Aπαραίτητα cookies
Ειδικότερα, τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα, cookies είναι ουσιαστικής σημασίας
για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και τη σύνδεση σε αυτόν. Σας επιτρέπουν να
κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν
αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του ιστότοπου
δεν είναι δυνατή.
Cookies Επιδόσεων και Ανάλυσης – Google Analytics
Τα cookies επιδόσεων και ανάλυσης, τα οποία χρησιμοποιούμε προαιρετικά με τη
συγκατάθεσή σας, μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα, ώστε να υπολογίζουμε
και να βελτιώνουμε την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου. Ειδικότερα, μας βοηθούν να
γνωρίζουμε ποια τμήματα του ιστοτόπου είναι περισσότερο και ή λιγότερο δημοφιλή και να

βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που
συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Τα εν λόγω
cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων της
ιστοσελίδας.
Το www.mib-hellas.gr χρησιμοποιεί Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την Πολιτική Προστασίας της Google μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και ειδικότερα τον
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Σε κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρήση των cookies του
ιστοτόπου μας, μέσω του αναδυόμενου παράθυρου (banner).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό
μας:
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4.

Επισήμανση για cookies ιστοτόπων τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσεις με ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι δεν υπόκεινται στον
έλεγχο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία
ευθύνη. Σ' αυτή την περίπτωση, παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης και την
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται σε καθένα από
αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ιδίως αναφορικά με τη χρήση των cookies.
5.

Έλεγχος των cοοkies

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε τη χρήση των cookies του ιστοτόπου μας, μέσω
του αναδυόμενου παράθυρου (banner).
Επίσης, τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών
– browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies. Αναλόγως των
επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει
την εγκατάσταση cookies, να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα cookies ή να
ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των
cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε
προγράμματος περιήγησης.
Ειδικότερα, για τη διαχείριση των cookies, μπορείτε να επισκεπτείτε τη σελίδα υποστήριξης
του φυλλομετρητή (browser) της επιλογής σας:
Microsoft Edge: View, Edit, And Delete Cookies With Microsoft Edge DevTools - Microsoft
Edge Development | Microsoft Docs
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome: http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari για iPad και iPhone: http://support.apple.com/kb/HT1677
Αναλυτική καθοδήγηση για τον τρόπο ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα
περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορείτε να βρείτε στο:
www.youronlinechoices.com/gr
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