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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα cookies όταν επισκέπτεστε και περιηγείστε στον Ιστότοπο. 
 
1. Τι είναι ένα cookie; 
 
Ο όρος "cookie" αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο υπολογιστή που χαρακτηρίζεται από ένα όνομα και 
αποθηκεύεται στη συνδεδεμένη συσκευή σας (υπολογιστή, tablet, smartphone...) από το πρόγραμμα 
περιήγησης στο διαδίκτυο. Ένα cookie καταγράφει και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του 
Ιστοτόπου από εσάς και οι οποίες μπορούν να διαβαστούν απευθείας από τους διακομιστές της Bigblu 
όταν επισκέπτεστε τον Ιστοτόπο ή στις επόμενες επισκέψεις ή αναζητήσεις σας στον Ιστοτόπο, ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε σχετικά με το αρχείο αυτό μέσω του Ιστοτόπου. 
 
2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies; 
 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies. 

Cookies πρώτου και τρίτου μέρους 

Τα cookies μπορεί να είναι πρώτου ή τρίτου μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους εγκαθίστανται απευθείας 

από τον Ιστότοπο. Τα cookies τρίτου μέρους εγκαθίστανται από τρίτους (εκτός της Bigblu) μέσω του 

Ιστότοπου. Τα cookies τρίτου μέρους μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικές 

εταιρείες σε άλλους ιστότοπους για να σας προσφέρουν διαφημίσεις που είναι καλύτερες για εσάς με βάση 

το ιστορικό περιήγησής σας, στον συγκεκριμένο ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους. Τα cookies τρίτων 

μερών δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν σε άλλους ιστότοπους να σας 

αναγνωρίσουν άμεσα, αλλά μόνον να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας ή το τερματικό σας 

και να συντάξουν το προφίλ χρήστη σας με βάση το ιστορικό περιήγησής σας, ανεξάρτητα από τη συσκευή 

ή το μέσο που χρησιμοποιείτε. 

Ορισμένες από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου εμφανίζουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, 

π.χ. Facebook και Twitter. 

Για να προβάλλετε αυτό το περιεχόμενο τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους συγκεκριμένους όρους 

και προϋποθέσεις τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πολιτικές τους για τα cookies, τις οποίες δεν 

ελέγχουμε. 

Εάν όμως δεν προβάλλετε αυτό το περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή σας.  

 

 

 

Προσωρινά και μόνιμα cookies 

Τα προσωρινά cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 
σας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τίποτα δεν 
αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας μόλις ολοκληρώσετε την περιήγησή σας. 
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Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μεταξύ των επισκέψεων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους ιστότοπους να 
αναγνωρίζουν ότι είστε επαναλαμβανόμενος χρήστης και να αντιδρούν ανάλογα. Τα μόνιμα cookies έχουν 
μια μακροπρόθεσμη αξία η οποία καθορίζεται από τον ιστότοπο. 

 

Cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου (τεχνικά cookies) 

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια του ιστότοπου. Τα τεχνικά cookies 
είναι cookies πρώτου μέρους (που καθορίζονται από εμάς ή από παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για 
λογαριασμό μας και κατόπιν οδηγιών μας). Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί διάφορες κατηγορίες τεχνικών 
cookies, τα οποία είναι cookies συνεδρίας που διευκολύνουν την περιήγηση στον ιστότοπο και επιτρέπουν 
την καλή λειτουργία του ιστότοπου και παράγουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία. 

Εάν μπλοκάρετε αυτά τα cookies, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ούτε η πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
προσφέρει ο Ιστότοπος ούτε η σωστή λειτουργία του.  

Η χρήση αυτών των cookies δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ωστόσο να αρνηθείτε και να 
διαγράψετε αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. 

 

Cookies μέτρησης κοινού και στατιστικά cookies (αναλυτικά cookies) 

Τα cookies μέτρησης κοινού (τα οποία μπορεί να εγκατασταθούν από εμάς ή από τρίτους) 
χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη 
χρήση των υπηρεσιών μας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία μπορεί να αφορούν τη συχνότητα των 
επισκέψεων, το περιεχόμενο και τις σελίδες που επισκέπτεστε και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στον 
Ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος 
και της χρηστικότητας των υπηρεσιών μας.  

Τα αναλυτικά cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος παράγουν και αποστέλλουν κυρίως 
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και όγκο επισκεπτών στους τεχνικούς μας εργολάβους, αλλά μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνουν ατομικές πληροφορίες (όπως διευθύνσεις IP).  

Η χρήση τέτοιων cookies απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Η απόρριψη ή η απενεργοποίηση αυτών των 
cookies μας εμποδίζει να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, 
καθώς και μέσω της σελίδας ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή 
Ενημέρωση cookies (στην κάτω δεξιά γωνία κάθε σελίδας του Ιστότοπου) και στη συνέχεια στη σχετική 
επιλογή. 

 

Cookies που επιτρέπουν την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων (cookies μάρκετινγκ και 
προφίλ) 

Τα cookies που επιτρέπουν την εμφάνιση κατάλληλου και στοχευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων 
εγκαθίστανται από εμάς ή από τρίτους (διαφημιστές, διαφημιστικές εταιρείες).  

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού ("Tracker") που εισάγονται στις 
σελίδες που επισκέπτεστε ή εισάγονται απευθείας από τους διαφημιστές στις διαφημίσεις που 
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εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Όταν το tracker τοποθετείται από τρίτους, αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες 
σχετικά με το περιεχόμενο της σελίδας που επισκέπτεστε ή τη διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί στη σελίδα 
που επισκέπτεστε σε αυτούς τους τρίτους για τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη που χρησιμοποιείται για 
στοχευμένη διαφήμιση και άμεσο μάρκετινγκ. 

Τα trackers επιτρέπουν σε εμάς και σε τρίτους να προσαρμόζουμε τον διαφημιστικό μας χώρο στις 
προτιμήσεις προβολής και στα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που είναι πιθανό 
να σας αρέσει.  

Η χρήση τέτοιων cookies απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Η απόρριψη ή η απενεργοποίηση αυτών των 
cookies μας εμποδίζει να παρέχουμε προσαρμοσμένους διαφημιστικούς χώρους. Μπορείτε να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις για αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς και 
μέσω της σελίδας ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή 
Ενημέρωση cookies (στην κάτω δεξιά γωνία κάθε σελίδας του Ιστότοπου) και στη συνέχεια στη σχετική 
επιλογή. 

 

Κοινή χρήση cookies 
 
Ο ιστότοπός μας περιέχει cookies από συνδέσμους κοινής χρήσης στο Facebook, το YouTube, το 
Instagram και άλλα παρόμοια κοινωνικά δίκτυα, που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε (share) το 
περιεχόμενο του ιστότοπού μας με άλλα άτομα ή να μοιραστείτε την εικόνα ή τη γνώμη σας για το 
περιεχόμενο του ιστότοπου με άλλους.  

Το κοινωνικό δίκτυο που παρέχει ένα τέτοιο κουμπί μπορεί να είναι σε θέση να σας αναγνωρίσει, ακόμη 
και αν δεν το χρησιμοποιήσατε κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Αυτός ο τύπος κουμπιού εφαρμογής 
μπορεί να επιτρέψει στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο να παρακολουθεί την περιήγησή σας στον Ιστότοπό 
μας απλώς και μόνο επειδή ο λογαριασμός σας στο κοινωνικό δίκτυο ήταν ενεργός στη Συσκευή (ανοικτή 
συνεδρία) την ώρα που κάνατε περιήγηση στον ιστότοπό μας. Δεν ελέγχουμε τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας στον 
ιστότοπό μας και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν. Εάν 
είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο ενώ περιηγείστε στον ιστότοπό μας, τα κουμπιά κοινής χρήσης 
(share) επιτρέπουν τη σύνδεση του περιεχομένου που βλέπετε με το λογαριασμό χρήστη σας. 

Σας καλούμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των κοινωνικών 
δικτύων για να μάθετε πώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες περιήγησης που μπορούν να λάβουν από 
αυτά τα κουμπιά, ιδίως για διαφημιστικούς σκοπούς. Η χρήση αυτών των cookies απαιτεί τη συγκατάθεσή 
σας. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης σας εμποδίζει από τη χρήση των λειτουργιών των κοινωνικών 
δικτύων του ιστότοπου. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτά τα cookies μέσω της σελίδας 
ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση cookies (στην 
κάτω δεξιά γωνία κάθε σελίδας του Ιστότοπου) και στη συνέχεια στη σχετική επιλογή. 

 

3. Ποια cookies χρησιμοποιεί η Bigblu; 
 

H Bigblu χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν.  
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Απαραίτητα cookies  

 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

__paypal_storage__ Paypal Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας πληρωμής 

της PayPal στον ιστότοπο. Το cookie είναι απαραίτητο 

για την πραγματοποίηση μιας ασφαλούς συναλλαγής 

μέσω της PayPal.  

Μόνιμο HTML 

_grecaptcha Google Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ 

ανθρώπων και bots. Αυτό είναι επωφελές για τον 

ιστότοπο, προκειμένου να συντάσσει έγκυρες 

αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού. 

Μόνιμο HTML 

CookieConsent Cookiebot Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης cookie του 

χρήστη για τον τρέχοντα τομέα 

1 έτος HTTP 

rc::a Google Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ 

ανθρώπων και bots. Αυτό είναι επωφελές για τον 

ιστότοπο, προκειμένου να συντάσσει έγκυρες 

αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού. 

Μόνιμο HTML 

rc::b Google Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ 

ανθρώπων και bots.  

Σύνοδος HTML 

rc::c Google Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ 

ανθρώπων και bots.  

Σύνοδος HTML 

[SessionID#27] Paypal Αυτό το cookie παρέχεται από την Paypal. Το cookie 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συναλλαγών στον 

ιστότοπο - Το cookie είναι απαραίτητο για ασφαλείς 

συναλλαγές.  

3 χρόνια HTTP 

l7_az Paypal Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 

σύνδεσης με την PayPal στον ιστότοπο. 

1 ημέρα HTTP 

ts_c Paypal Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας πληρωμής 

της PayPal στον ιστότοπο. Το cookie είναι απαραίτητο 

για την πραγματοποίηση μιας ασφαλούς συναλλαγής 

μέσω της PayPal.  

3 χρόνια HTTP 

ts Paypal Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας πληρωμής 

της PayPal στον ιστότοπο. Το cookie είναι απαραίτητο 

Σύνοδος Pixel 

mailto:info@bigbluinternet.gr
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https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full
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Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

για την πραγματοποίηση μιας ασφαλούς συναλλαγής 

μέσω της PayPal.  

 

Cookies προτίμησης 

 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

παίκτης Vimeo Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την 

αναπαραγωγή ενσωματωμένων βίντεο από το Vimeo. 

1 έτος HTTP 

sync_active Vimeo Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις των 

επισκεπτών για το περιεχόμενο βίντεο - Αυτό επιτρέπει 

στον ιστότοπο να θυμάται παραμέτρους όπως η 

προτιμώμενη ένταση ή η ποιότητα βίντεο. Η υπηρεσία 

παρέχεται από την Vimeo.com. 

Μόνιμο HTML 

 

Στατιστικά cookies 

 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

_ga Google Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας 

που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 

επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 

2 χρόνια HTTP 

_gat Google Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να 

περιορίσει τον ρυθμό των αιτημάτων 

1 ημέρα HTTP 

_gid Google Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας 

που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 

επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 

1 ημέρα HTTP 

testinfinitycookie Infinity Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη δοκιμή της 

λειτουργίας παρακολούθησης κλήσεων που 

χρησιμοποιεί ο διαχειριστής του ιστότοπου. 

Σύνοδος HTTP 

mailto:info@bigbluinternet.gr
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Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

ictf_il2167 Infinity Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 

παρακολούθησης κλήσεων που χρησιμοποιεί ο 

διαχειριστής του ιστότοπου. 

Μόνιμο HTML 

ictf_in2167 Infinity Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 

παρακολούθησης κλήσεων που χρησιμοποιεί ο 

διαχειριστής του ιστότοπου. 

Μόνιμο HTML 

ictf_master Infinity Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 

παρακολούθησης κλήσεων που χρησιμοποιείται από τον 

διαχειριστή του ιστότοπου - Το cookie ορίζει ένα 

αναγνωριστικό ταυτότητας για τον συγκεκριμένο χρήστη, 

το οποίο επιτρέπει στην ομάδα υποστήριξης του 

ιστότοπου να αναγνωρίζει τον χρήστη όταν καλεί την 

υποστήριξή του, καθώς και να βλέπει την πλοήγηση του 

χρήστη στον ιστότοπο.  

Σύνοδος HTTP 

ub-emb-id assets.ub

embed.co

m 

Επιτρέπει στον ιστότοπο να κάνει παραλλαγές της 

πρώτης σελίδας του. Αυτό χρησιμοποιείται για την 

ελαχιστοποίηση των ποσοστών αναπήδησης, πράγμα 

που σημαίνει ότι λιγότεροι χρήστες εγκαταλείπουν 

αμέσως τη σελίδα. 

Μόνιμο HTML 

vuid Vimeo Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη 

στον ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες έχουν διαβαστεί. 

2 χρόνια HTTP 

 

Cookies μάρκετινγκ 

 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

_gcl_au Google 

Tag 

Manager 

Χρησιμοποιείται από την Google AdSense για τον 

πειραματισμό με την αποτελεσματικότητα των 

διαφημίσεων σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες της.  

3 μήνες HTTP 

_uetsid Microsoft Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των 

επισκεπτών από πολλαπλούς ιστότοπους, προκειμένου να 

παρουσιάζει πιο σχετικές διαφημίσεις - Αυτό επιτρέπει 

επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των 

φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση.  

1 ημέρα HTML 

mailto:info@bigbluinternet.gr
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Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

_uetsid_exp Microsoft Περιέχει την ημερομηνία λήξης για το cookie με το 

αντίστοιχο όνομα.  

Μόνιμο HTML 

_uetvid Microsoft Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επισκεπτών 

σε πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάζονται 

σχετικές διαφημίσεις με βάση τις προτιμήσεις του 

επισκέπτη.  

1 έτος HTML 

_uetvid_exp Microsoft Περιέχει την ημερομηνία λήξης για το cookie με το 

αντίστοιχο όνομα.  

Μόνιμο HTML 

MUID Microsoft Χρησιμοποιείται ευρέως από τη Microsoft ως μοναδικό 

αναγνωριστικό ταυτότητας χρήστη. Το cookie επιτρέπει 

την παρακολούθηση του χρήστη με το συγχρονισμό του 

αναγνωριστικού σε πολλούς τομείς της Microsoft. 

1 έτος HTTP 

IDE Google Χρησιμοποιείται από την Google DoubleClick για την 

καταγραφή και την αναφορά των ενεργειών του χρήστη 

του ιστότοπου μετά την προβολή ή το κλικ σε μια από τις 

διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση 

στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη. 

1 έτος HTTP 

pagead/ 

προσγείωση [x2] 

Google Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των 

επισκεπτών από πολλαπλούς ιστότοπους, προκειμένου να 

παρουσιάσει πιο σχετικές διαφημίσεις - Αυτό επιτρέπει 

επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των 

φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση.  

Σύνοδος Pixel 

test_cookie Google Χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το πρόγραμμα 

περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει τα cookies. 

1 ημέρα HTTP 

_GRECAPTCHA Google Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ 

ανθρώπων και bots. Αυτό είναι επωφελές για τον 

ιστότοπο, προκειμένου να συντάσσει έγκυρες αναφορές 

σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού. 

179 ημέρες HTTP 

ads/ga-

audiences 

Google Χρησιμοποιείται από την Google AdWords για την 

επαναπροσέγγιση επισκεπτών που είναι πιθανό να 

μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή 

συμπεριφορά του επισκέπτη σε διάφορους ιστότοπους. 

Σύνοδος Pixel 

mailto:info@bigbluinternet.gr
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Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος 

VISITOR_I 

NFO1_LIVE 

YouTube Προσπαθεί να εκτιμήσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε 

σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube. 

179 ημέρες HTTP 

YSC YouTube Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας για να 

διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βίντεο από το 

YouTube που έχει δει ο χρήστης. 

Σύνοδος HTTP 

yt-remote-cast-

available 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Σύνοδος HTML 

yt-remote-cast-

installed 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Σύνοδος HTML 

yt-remote-

connected- 

devices 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Μόνιμο HTML 

yt-remote- 

device-id 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Μόνιμο HTML 

yt-remote-fast-

check-period 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Σύνοδος HTML 

yt-remote-

session-app 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Σύνοδος HTML 

yt-remote-

session-name 

YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις αναπαραγωγής βίντεο του 

χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube 

Σύνοδος HTML 

 

4. Απενεργοποίηση ή διαγραφή cookies 
 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να 
αλλάξουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα cookies μέσω της σελίδας ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμη 
στον Ιστότοπο, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση cookies (στην κάτω δεξιά γωνία κάθε σελίδας 
του Ιστότοπου) και στη συνέχεια στη σχετική επιλογή. 

Οι προτιμήσεις που κοινοποιούνται με τη χρήση των σχετικών επιλογών διατηρούνται για περίοδο 6 
μηνών. 

mailto:info@bigbluinternet.gr
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Για τα cookies που δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, ελέγχοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησης. 

Όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν επίσης να περιορίσετε τη συμπεριφορά 
των cookies ή να τα απενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων ή των επιλογών του προγράμματος 
περιήγησής σας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι διαφορετικά για κάθε πρόγραμμα 
περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησής σας.  

Μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τα cookies που υπάρχουν 
στη συσκευή σας και να διαγράψετε ένα ή όλα από αυτά. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με συνδέσμους για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα 
περιήγησης στο διαδίκτυο, από τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Opera 

• Safari 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: GDPR@bigblu.co.uk. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον ιστότοπο: 
https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm 
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