ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies
H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με την Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων και άρα και τους Γενικούς Όρους Xρήσης του δικτυακού τόπου
www.endoscopiki.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος») που τηρεί η Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (διακριτικό τίτλο
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ – Αττικής, οδός Ζαγοράς αριθ. 12 ΤΚ 11527, με ΑΦΜ 094504367, Δ.Ο.Υ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθ. ΓΕΜΗ 2972201000, (εφεξής η «Εταιρεία»).
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες συσκευές για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στο
Δικτυακό μας Τόπο, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας.
Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα
τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες
που σας ενδιαφέρουν.
1. Τι είναι τα cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην
ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν
επισκέπτεσθε το Δικτυακό Τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες
απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και
αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των
Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής
του Δικτυακού Τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που
χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί
προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.
Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφτείτε την Πολιτική
Προστασίας Δεδομένων.
Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή
(browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το
πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις
τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που
ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε
να βρείτε στο www.aboutcookies.org.
2. Είδη cookies
Στο Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies:
Παροδικά και επίμονα
Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη
διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.
Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς πχ τα Cookies που είναι
απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς, ή Cookies που
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καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα
δημογραφικά σας στοιχεία, και άλλα στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ανώνυμου
προφίλ.
Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)
Τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην
περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή
συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies
αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου
ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει
να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα
πρέπει να τα διαχειριστείτε.
3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies.
Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του Δικτυακού μας
Τόπου. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής
σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας
(γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση του Δικτυακού Τόπου,
μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα
ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε
μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας
επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε
άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.
4. Πίνακας με τα είδη των Cookies
Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Δικτυακό Τόπο,
τις πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, το σκοπό που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν
καθώς και την προέλευση καθενός :
Ιστότοπος Υποδοχής

Όνομα Cookie

Τύπος

Σκοπός

Διάρκεια Ζωής

https://www.googleanalytics.com/ga.js

_ga

Επίμονο

Απόδοσης

2 Χρόνια

https://www.googleanalytics.com/ga.js

_gid

Επίμονο

Απόδοσης

24 Ώρες

https://www.googleanalytics.com/ga.js

_gat_gtag_UA_96
573559_1

Συνεδρίας

Απόδοσης

1 λεπτό

5. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies
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Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον
τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος
περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που
χρησιμοποιείτε,
μπορείτε
να
επιτρέπετε
την
εγκατάσταση
Cookies,
να
απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε
cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του
μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο
λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο
τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα
Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να
χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το
Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς,
αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies στο Δικτυακό Τόπο λαμβάνοντας
υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο
πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies
που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με
αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής
χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απόεπιλέξετε τις ομάδες cookies που επιθυμείτε να αποφύγετε μέσα από ένα απλό popup
menu κατά την είσοδο σας στο Δικτυακό Τόπο.
6. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς
Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά
την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς
αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει
ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση,
εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του, αφού έχουν
γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις
τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να
τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου
και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού.
Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.
7. Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας στο τηλέφωνο: +30210 7488820 ή στο email:

info@endoscopiki.gr.

Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
17 / 12 / 2021
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