
 
 

Πολιτική Cookies 

Η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία «ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «OPENCOMM AE» (εφεξής καλούμενη «Η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Καστελορίζου 3 & Ελευθερίου 

Βενιζέλου 139, με Α.Φ.Μ. 998925263 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Σχετικά με τα cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που 

αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην 

ιστοσελίδα Opencomm και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. 

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου 

www.opencomm.gr τη σωστή περιήγησή σας, τη σύνδεση και τη μετακίνησή σας στις 

σελίδες και για διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να 

αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το www.opencomm.gr πώς 

περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε καθώς 

και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του ιστοτόπου. Τέλος, η χρήση 

cookies είναι απαραίτητη προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κάνετε τις 

αγορές σας online.  

Τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω cookies; 

Μέσω των cookies συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το IP address σας, την 

περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν 

ιστότοπο  από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Το www.opencomm.gr συγκρατεί το 

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τηλέφωνο και τη 

περιήγησή σας στον ιστότοπο. Εάν έχετε ήδη επισκεφτεί άλλους ιστοτόπους όπου 

υπήρχαν διαφημιστικά cookies, μπορεί να δείτε σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας 

περιεχόμενο κατά την περιήγησή σας στο www.opencomm.gr . Λόγω της ύπαρξης 

διαφημίσεων τρίτων στην ιστοσελίδα και της χρήσης διαφημιστικών cookies εκ 

μέρους τους μπορεί το IP address σας να διαβιβαστεί σε αυτούς. Η Opencomm δεν 

φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική cookies και προστασίας που έχουν τα τρία αυτά 

μέρη καθώς είναι τα μόνα αρμόδια να διαμορφώνουν τις σχετικές πολιτικές τους. 

Επίσης, κατά την περιήγησή σας σε άλλους ιστοτόπους, λόγω των διαφημιστικών 

cookies της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να δείτε διαφημίσεις υπηρεσίες παρεχόμενης 

από την Opencomm.  

 

Στόχοι των cookies 

Τα cookies μπορούν να έχουν διάφορους σκοπούς και διακρίνονται ανάλογα με τη 

λειτουργία τους. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα εξής cookies: 

http://www.opencomm.gr/
http://www.opencomm.gr/
http://www.opencomm.gr/
http://www.opencomm.gr/


 
 

Απολύτως απαραίτητα 

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή 

λειτουργία του www.opencomm.gr. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να 

χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες του site. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία 

του ιστοτόπου. 

  

Cookies στόχευσης 

Η ιστοσελίδα www.opencomm.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για 

σκοπούς στατιστικούς. Ωστόσο, η υπηρεσία Google Analytics ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για να σας προσφέρει διαφημίσεις κατά την 

περιήγησή σας σε άλλες ιστοσελίδες.  

 

Cookies νομίσματος 

 

Χρησιμοποιούνται για να γνωρίζουμε το νόμισμα που χρησιμοποιείτε. 
 

Cookies γλώσσας 

 

Χρησιμοποιούνται για να γνωρίζουμε την επιθυμητή γλώσσα. 

 

Cookies διαφήμισης 

 

Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies για να μπορούμε να διαφημίζουμε τις 

υπηρεσίες και προϊόντα μας. 

  

Τρόποι διαγραφής cookies 

Μπορείτε να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, 

ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:  

• Internet Explorer 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox  

 

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies; 

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer: 

1. επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet" 

http://www.opencomm.gr/
http://www.opencomm.gr/
http://windows.microsoft.com/el-gr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=el_GR&locale=en_US
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/dnt/


 
 

2. κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο" 

3. επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση. 

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome: 

1. επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους” 

2. στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή 

"Ρυθμίσεις περιεχομένου" 

3. κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies". 

Αν χρησιμοποιείτε το Safari: 

1. επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο” 

2. κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου". 

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox: 

1. επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές" 

2. κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy" 

3. βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές. 

 Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα Cookies; 

Γενικά ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν τα cookies είναι 

απενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, δεν θα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το site Opencomm.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας πατώντας εδώ.  

  

 

 


