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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΗΣ  

«Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ανώνυμη Ιατρική 

Εταιρεία» 

 1.- Εισαγωγή 

Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν 

υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία «Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια 

Βιοτεχνολογίας Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρία»). 

Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα 

για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση στα 

οποία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στον 

παρόντα ιστότοπο της Εταιρίας, ήτοι τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρία 

κάθε φορά που επισκέπτεσθε το site μας, τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρία 

χρησιμοποιώντας τα cookies, και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. 

Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την παρούσα. 

 

2.- Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία 

αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι 

πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν 

στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την 

ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του 

Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες 

για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε 

να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. 

Γενικά για τη χρήση των cookies, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με 

εξαίρεση τα τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός site 

και για την περιήγηση σε αυτό από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην 

είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες. 
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3.- Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο; 

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η Εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, 

ήτοι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την 

παροχή της υπηρεσίας. Άλλως, η Εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα 

cookies, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού μας 

Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, 

όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση της on line υπηρεσίας μας. Αυτά τα cookies 

δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να 

προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων. 

Αναλυτικότερα, 

- Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου 

που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε 

ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια 

«cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον 

χρήστη ή για την είσοδό του στην on line υπηρεσία της Εταιρίας. Στην ίδια κατηγορία 

εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό 

και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών. 

- Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη 

σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας 

τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου). 

 

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και 

λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε 

περιεχόμενο του. Η συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται για τη χρήση των απολύτως 

απαραίτητων Cookies. 

Αναφορικά δε με τη χρονική διάρκεια εγκατάστασης των cookies, χρησιμοποιούμε 

δύο κατηγορίες cookies: 

Α) Session cookies (προσωρινά cookies): παραμένουν στη συσκευή του Χρήστη μέχρι 

να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας και 
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Β) Persistent cookies (μόνιμα cookies): παραμένουν στη συσκευή του Χρήστη για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει. Η διάρκεια παραμονής τους στη 

συσκευή εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του 

browser σας. 

 

Όνομα Cookie Περιγραφή 
Πάροχος/ 

Αποδέκτης 

Λήξη 

Cookie Notice & 

Compliance for 

GDPR / CCPA 

Cookie Notice allows you to you elegantly inform users 

that your site uses cookies and helps you comply with 

GDPR, CCPA and other data privacy laws. 

Hu-manity.co 1 μήνα 

 

4.- Πως να διαγράψετε τα COOKIES 

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies και τον τρόπο που 

μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

http://www.allaboutcookies.org . Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη χρήση cookies είναι 

δυνατό να μη λειτουργούν κανονικά ορισμένες δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας. 

 

5.- Δικαιώματα 

Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να 

γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχει η Εταιρία σύμφωνα 

με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που 

παρέχονται στην Εταιρία καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των 

προσωπικών του δεδομένων. 

Το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνεί με την 

Εταιρία και δη με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@samartzislaw.gr) για να 

ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 

δικαιώματά του (άρθρα 15-22), όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα δεδομένα του 

(προκειμένου να γνωρίζει ποια δεδομένα του και για ποιο λόγο επεξεργάζεται η Εταιρία, 

καθώς και τους αποδέκτες αυτών), η επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων του, της 
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προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, η απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων του, 

το αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων του, στις περιπτώσεις 

που ορίζει ο νόμος, το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων του, το αίτημα 

για διαγραφή των δεδομένων του κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς 

κόστος για το υποκείμενο. 

Επιπροσθέτως, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει με Δήλωση 

Συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του με απλή δήλωση 

ανάκλησης (dpo@samartzislaw.gr), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της 

επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του υποκειμένου πριν την ανάκληση ή στη 

συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας. 

Τέλος, κάθε υποκείμενο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει απευθείας την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρεί ακατάλληλη την εκ 

μέρους της Εταιρίας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).- 


