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ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ http://www.jdarmy.gr (ο «Ιστότοπος», «το Site») ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΥΤΟΥ, 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JDARMY» («Εταιρεία»), ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ («Πολιτική Cookies»). ΚΑΝΟΝΤΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES, ΟΠΩΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (https://jdarmy.gr/privacy-policy/) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

(https://jdarmy.gr/wp-content/uploads/2021/04/Terms-of-Use-jdarmy.pdf). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ NA 

ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Πολιτική Cookies 
 

 
1. Εισαγωγή. Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης 

των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους 

διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) 

χρησιμοποιώντας cookies και συναφείς τεχνολογίες, όπως π.χ. web beacons, pixels κ.α. οι οποίες 

καλύπτονται από την Οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (εφεξής για λόγους συντομίας 

«cookies»). 

 
2. Τι είναι τα Cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο 

κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του 

χρήστη. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα, είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα 

μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία 

λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία 

(session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser. 

 

3. Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιεί και για ποιους σκοπούς η Εταιρεία; Τα cookies 

χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης και καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη κατά τη 

χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, την εξατομίκευση των πληροφοριών 

και προτιμήσεων του εκάστοτε χρήστη με σκοπό μία προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή 

του στο Site, καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή του, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Μέσω 

των cookies, η Εταιρεία είναι σε θέση να αναπτύξει και να βελτιώσει περαιτέρω το Site, ενώ δύναται 

επίσης να χρησιμοποιήσει δέσμες ενεργειών τρίτων στον Ιστότοπο για να βελτιστοποιήσει την 

αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων της Εταιρείας που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπου 

τρίτων, όπως ο τύπος ή/και η συχνότητα των διαφημίσεων, των προωθήσεων ή άλλων μηνυμάτων 

μάρκετινγκ που βλέπουν οι πελάτες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσωπικά 

αναγνωρίσιμες και περιορίζονται στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας. Δεν συλλέγεται κανενός είδους προσωπική πληροφορία για τον χρήστη, 

ήτοι τα cookies ταυτοποιούν τον υπολογιστή του χρήστη και όχι τον ίδιο τονχρήστη. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κάτωθι είδη cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: 

3.1. Υποχρεωτικά Cookies 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα cookies για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του 

Ιστότοπου ως αμέσως κατωτέρω σταχυολογείται. Τα εν λόγω cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία 

του Ιστοτόπου, χωρίς τα οποία ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη 

κατηγορία cookies η Εταιρεία δεν ζητεί την ειδική συγκατάθεση του χρήστη. 

http://www.jdarmy.gr/
https://jdarmy.gr/privacy-policy/
https://jdarmy.gr/wp-content/uploads/2021/04/Terms-of-Use-jdarmy.pdf
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• Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον Ιστότοπο ή 

είναι εγγεγραμμένα μέλη του Ιστότοπου και στους οποίους επιτρέπεται η παρουσίαση μιας 

εξατομικευμένης εκδοχής του Ιστότοπου. 

• Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον Ιστότοπο, να 

εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους. 

• Επικοινωνία με τον Ιστότοπο της Εταιρείας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

3.2. Λειτουργικά Cookies 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να σταθμίσει τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών 

στον Ιστότοπο με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών 

(web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) η Εταιρεία αναλύει 

τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά δεδομένα (π.χ. χρόνος 

παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και 

μέσω αυτών δύναται να παρέχει βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον Ιστότοπο (βάσει των 

ενδιαφερόντων των χρηστών). Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση 

προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα του χρήστη και έτσι εξοικονομείται ο χρόνος που θα αφιερωνόταν 

στην εκ νέου εισαγωγή πληροφοριών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά 

δεδομένα για να καταγράψει τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσει βάσει αυτών, την αρμόζουσα 

στρατηγική διαφήμισης. 

3.3 Cookies τρίτων εταιρειών 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics “Remarketing and Advertising Features”, 

μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την 

Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η 

Google στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google 

βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την συλλογή των δεδομένων του από το Google Analytics, 

έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον περιηγητή του το πρόγραμμα της Google 

Analytics Opt out στον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

 

4. Δυνατότητα απόρριψης και διαγραφής των cookies. Ο χρήστης διατηρεί σε κάθε περίπτωση τη 

δυνατότητα άρνησης τοποθέτησης cookies ή ειδοποίησης σε περίπτωση τοποθέτησης cookies. 

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, καθώς και το 

δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του ν.2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκούν μέσω 

αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.jdarmy@gmail.com 

Προς τούτο θα πρέπει να τροποποιήσει κατάλληλα τις ρυθμίσεις του browser του ώστε είτε να τον 

ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες 

σε σχέση με τα cookies προτείνεται η επίσκεψη στη σελίδα www.allaboutcookies.org ή η θεώρηση του 

μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται από τον χρήστη. Σε περίπτωση 

προβλήματος στη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των cookies από τον browser ο χρήστης θα πρέπει να 

επικοινωνεί με τον πάροχο του browser. Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκονται πληροφορίες για 

τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο αποκλεισμός ή η διαγραφή των cookies από τον εκάστοτε browser. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.allaboutcookies.org/
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▪ Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+ / 8.0+ 

▪ Internet Explorer (IE) 9.0+ 

▪ Internet Explorer (IE) 11.0+ 

▪ Google Chrome 

▪ Safari 

▪ Opera 

 

Σημειωτέον ότι μερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την 

παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά της 

cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής του χρήστη, αλλά τα 

διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόμοιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή αποθήκευση 

πληροφορικών σχετικά με τους χρήστες. Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά έναντι των άλλων 

cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα cookie. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει πόση 

πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα cookies αλλά δεν μπορεί να ελέγξει το είδος της 

πληροφορίας που αποθηκεύεται σε αυτά. Μέσω του website storage settings panel στο site της 

Adobe, ο χρήστης δύναται να ελέγξει ποιοι διαδικτυακοί τόποι μπορούν να αποθηκεύσουν 

πληροφορίες. 

Ειδικώς για την εξαίρεση από τη συμπεριφορική διαφήμιση από δίκτυα που ακολουθούν το Network 

Advertising Initiative οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1, ενώ για τη διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης θα 

πρέπει να ακολουθήσουν τον εξής σύνδεσμο [Google Analytics: 

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

5. Αποποίηση Ευθύνης. Τυχόν ρυθμίσεις διαγραφής, αποκλεισμού ή περιορισμού των cookies 

μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή λειτουργιών 

του Ιστότοπου, π.χ. ενδέχεται να μην μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει πλήρως τις 

διαδραστικές υπηρεσίες του Site, ή να κατεβάσει συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβει μέρος σε 

συγκεκριμένες συναλλαγές του Site. 

 
6. Έναρξη Ισχύος και Τροποποιήσεις. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 

1/3/2021. H παρούσα Πολιτική Cookies, δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς 

από την Εταιρία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/firefox2-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer9-plus.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer11.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/google-chrome.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/safari.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html
http://optout.networkadvertising.org/?c=1

