
 
 
 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies 

Cookies 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογι-
στή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Safari, Mozilla Fire-
fox, Internet Explorer), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία 
να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστο-
σελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσε-
λίδα.  

Υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες cookies, τεχνικά cookies και cookies δημιουργίας προφίλ. Τα 
τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και την περιήγηση σε 
αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά οι σελίδες 
ή να μην χρησιμοποιούν ορισμένες υπηρεσίες. Τα cookies δημιουργίας προφίλ χρησιμοποιού-
νται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.  

To website www.storgi.org της ΣΤΟΡΓΗ,  χρησιμοποιεί τα αναγκαία cookies που επιτρέπουν τις 
βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της 
ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ολοκλήρωση των αγορών.  

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν την συσκευή σας και μπορεί να μας επιστρέψουν 
να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπο μας.  Αποθηκεύουμε στη 
συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου. Με την περεταίρω 
χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies. 

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον 
browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες, ενδεικτικά οι ακόλουθοι σύνδεσμοι 
παραπέμπουν σε χρήσιμους πόρους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείριση των 
cookies:  

 

▪ Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
 

▪ Safari 
https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac  
 

▪ FireFox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-com-
puter?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  
 

▪ Internet Explorer  
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-
0753-043d-7c16-ede5947fc64d   
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Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις οδηγίες και 
πληροφορίες του παρόχου του. 

Με την απενεργοποίηση των cookies κάποιες λειτουργίες της σελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. 
Επίσης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου.  

 

 

Πληροφορίες έκδοσης 

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση και οποιαδήποτε συμπλη-
ρωματική δήλωση απορρήτου. Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαι-
τεί.  

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά 20 Απριλίου 2021. 

 

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δε-
δομένων,  ή αν θα επιθυμούσατε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνή-
στε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310 544320 και 2310 544321, καθώς και στα emails: info@storgi.org 
και eshop@storgi.org . 
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