Πολιτική Cookies
Η Εταιρεία «Παρασκευάκη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Εμπορική εταιρεία – Domus Renier Boutique
Hotel» ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://www.domusrenier.gr/ (εφεξής
"Ιστοσελίδα") σχετικά με τη χρήση των cookies μέσω της ιστοσελίδας.
Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για τον ιστότοπο https://www.domusrenier.gr και όχι για
οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που ο χρήστης μπορεί να συμβουλεύει ή να έχει πρόσβαση μέσω
συνδέσμων που μπορεί να περιλαμβάνει ο ιστότοπος.
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν δέσμες πληροφοριών που αποθηκεύονται στον
κατάλογο του προγράμματος περιήγησης ιστού του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής ενός
χρήστη (π.χ. φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) κάθε φορά που ένας ιστότοπος
αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος περιήγησης. Όποτε αυτός ο ιστότοπος
επισκέπτεται και πάλι στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει αυτά τα cookies στον
ιστότοπο που τις δημιούργησε ή σε κάποιον άλλο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν σε αυτούς
τους ιστότοπους να απομνημονεύουν ορισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε το άτομο που
επισκέπτεται τον ιστότοπο να μπορεί να το εξερευνήσει γρήγορα και εύκολα. Ένα cookie δεν
μπορεί να φέρει άλλα δεδομένα από το σκληρό δίσκο του χρήστη, ούτε μπορεί να μεταδίδει ιούς
υπολογιστών ή να αποκτά διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε cookie είναι μοναδικό
στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.
Παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. web beacons ή διαφανή GIF, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά ενός χρήστη και τη χρήση των υπηρεσιών
του. Σε αυτήν την πολιτική cookie, όλες αυτές οι τεχνολογίες θα αναφέρονται ως "cookies".
Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ορισμένοι σχεδιασμένοι για να κάνουν πιο αποτελεσματική
τη χρήση του ιστοτόπου και να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης του χρήστη, ενώ άλλες
επιτρέπουν τη λειτουργία συγκεκριμένων λειτουργιών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω
ιστότοπους URL: http://www.allaboutcookies.org

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται
Τεχνικά Cookies
Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν σωστά ορισμένες ενότητες της λειτουργίας
Website. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, τα οποία είναι "αυστηρά απαραίτητα
για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας όπως ζητήθηκε από
συνδρομητή ή χρήστη" (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006).
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Μπορούν να χωριστούν σε cookies του προγράμματος περιήγησης και cookies περιόδου
σύνδεσης, τα οποία διασφαλίζουν ότι ο ιστότοπος λειτουργεί σωστά:

Αναλυτικά cookies, τα οποία είναι τεχνικά cookies όταν χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και
την ανάλυση των συνολικών αριθμών χρηστών και της συμπεριφοράς σε έναν συγκεκριμένο
ιστότοπο.
Τα cookies λειτουργικότητας, τα οποία καθιστούν δυνατή την προσαρμογή του ιστότοπου
σύμφωνα με διάφορες επιλογές του χρήστη (π.χ. γλώσσα, κ.λπ.), προκειμένου να παρέχονται
βελτιωμένες υπηρεσίες.
Δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση από τους χρήστες για την εγκατάσταση αυτών των
τύπων cookies, παρόλο που η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με αυτά εξακολουθεί
να υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006.
Η απόκτηση και η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών cookies
είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Εάν ένας χρήστης αντιτίθεται
στη χρήση αυτών των τεχνικών cookies, δεν θα έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να προβάλλει
σωστά τον ιστότοπο.

Εκτός από τα τεχνικά cookies, ο γενικός κανόνας που διέπει τη χρήση ενός δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών "για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες αποθηκευμένες
στον τερματικό εξοπλισμό ενός συνδρομητή ή χρήστη" είναι ότι ο χρήστης πρέπει να δώσει
συναίνεση πριν από ενημέρωση, δηλ. ο χρήστης πρέπει να επιλέξει και όχι να εξαιρεθεί.
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα cookies που δεν μπορούν σωστά να ονομάζονται "τεχνικά" και τα
οποία συνεπώς είναι πιο σημαντικά για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, π.χ.
αυτά που χρησιμοποιούνται για την παροχή ενός προφίλ του χρήστη, δεν επιτρέπεται να
εγκατασταθούν στα τερματικά των χρηστών, εκτός εάν ο χρήστης έχει ενημερωθεί επαρκώς εκ
των προτέρων και έχει δώσει έγκυρη συγκατάθεση.
Κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει cookies από τρίτους.
Τα cookies τρίτου μέρους εγκαθίστανται από διαφορετικό ιστότοπο από εκείνο που επισκέπτεται
ο χρήστης. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε ιστότοπος μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες,
ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων τομέων κ.λπ.) που βρίσκονται σε
διακομιστές διαφορετικούς από αυτούς του ιστότοπου που προβάλλεται.
Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να μην συγκατατεθούν στην αποθήκευση πληροφοριών που
συλλέγονται μέσω cookies από τον υπολογιστή τους. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης
περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την πολιτική τους για τη χρήση των cookies.
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Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε όταν στέλνετε cookies για να
απενεργοποιήσετε όλα ή ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα ή
να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί από την Ιστοσελίδα .

Η πλειοψηφία των λειτουργιών του Ιστοτόπου λειτουργεί χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, αν
απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες
του Δικτυακού Τόπου.
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