
 Πολιτική  Cookies

    CookiesΠολιτική Ορθής Χρήσης
Το Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά σέβεται την ιδιωτικότητά σας και μέσω της ιστοσελίδας του προσπαθεί να
συγκεντρώνει  μόνο  τις  πληροφορίες  σας  που  είναι  απαραίτητες  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της,  παρέχοντας
παράλληλα μία υψηλού επιπέδου εμπειρία χρήσης. 

Τα  Cookies δεν  μπορούν  να  αναζητήσουν  και  να  επεξεργαστούν  εξ  ορισμού  τις  πληροφορίες  σας,  ούτε  να
πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά
με  το  ιστορικό  επισκεψιμότητας  ιστοσελίδων  ή  τις  προτιμήσεις  σας.  Για  τον  λόγο  αυτό,  επιθυμούμε  να  σας
ενημερώσουμε για την χρήση των Cookies από την ιστοσελίδα μας και σας εγγυούμαστε ότι προσπαθούμε να είναι
όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην σφαίρα της ιδιωτικότητάς σας.

    π  Πώς και γιατί χρησιμο οιούμε Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί  Cookies προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης της.
Ορισμένα  από  τα  Cookies που  χρησιμοποιούμε  σας  επιτρέπουν  να  επιλέγετε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έχετε
πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η
ιστοσελίδα μας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Το κείμενο που διαβάζετε «Πολιτική Cookies» εξηγεί με απλά λόγια
τι είναι τα Cookies, ποια Cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.
Αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν  είναι  τεχνικά  εφικτό  να  σας  παρέχουμε  εκ  προοιμίου  την  επιλογή  να
ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν επιλεκτικά τα Cookies μίας ιστοσελίδας. Με την περιήγησή σας στην παρούσα
ιστοσελίδα παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση των Cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να
τροποποιήσετε  τις  ρυθμίσεις  του  browser που  χρησιμοποιείτε  για  να  περιηγείστε  στο  διαδίκτυο  έτσι  ώστε  να
περιορίσετε σημαντικά την χρήση Cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα Cookies»).

    Τι είναι τα Cookies
Τα  Cookies είναι  μικρά  αρχεία  κειμένου  που  αποστέλλονται  και  αποθηκεύονται  στον  υπολογιστή  σας,  στο
smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν
δικτυακό τόπο. Τα Cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν
και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν
στον τυπικό ορισμό του ιού. 
Τα Cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός
χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε αυτή. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα “θυμάται” τις ενέργειές και
τις  προτιμήσεις  σας  (γλώσσα,  μέγεθος  γραμματοσειράς  και  άλλες  προτιμήσεις  απεικόνισης)  για  ένα  χρονικό
διάστημα,  έτσι  ώστε  να  μη  χρειάζεται  να  εισάγετε  αυτές  τις  προτιμήσεις  κάθε  φορά  που  επισκέπτεστε  την
ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από τους
εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως για παράδειγμα τον: https://cookies.insites.com/ 

  Ποια Cookies πχρησιμο οιούμε
Όλα τα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών
που αυτή προσφέρει ή για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  την  εφαρμοστέα  νομοθεσία  (περισσότερα  εδώ:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm )

Τα Cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και συνεπώς η χρήση τους είναι
αδύνατη χωρίς αυτά. Τα απαραίτητα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

https://cookies.insites.com/
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
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Το συγκεκριμένο  Cookie ανήκει  στα “wordpress cookies” και  χρησιμοποιείται
προκειμένου να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας,
δημιουργώντας παράλληλα ένα προφίλ χρήστη. 
To Cookie αυτό θυμάται και διατηρεί την επιλογή της γλώσσας της ιστοσελίδας
(είτε ελληνικά με την τιμή “el” είτε αγγλικά με την τιμή “en”) και είναι απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

cookie_notice_accep
ted

Το Cookie αυτό εμφανίζεται μόνο μετά την αποδοχή των Cookies. 
Χρησιμοποιείται  προκειμένου  η  ιστοσελίδα  να  θυμάται  ότι  ο  χρήστης  έχει
αποδεχτεί την χρήση Cookies στην ιστοσελίδα.
Η μόνη δυνατή τιμή του συγκεκριμένου  Cookie είναι  η  τιμή  “true”,  η οποία
δηλώνει την αποδοχή των Cookies. 

  π     Πώς μ ορείτε να διαχειρίζεστε τα Cookies
Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών,  smartphone και άλλων συσκευών με δυνατότητα
πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα  Cookies. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα
προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα
αποδοχής  των  Cookies ή  του  χρόνου  για  τον  οποίο  αποθηκεύονται  μετά  την  επίσκεψη  του  χρήστη  σε  μία
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να το
κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορεί αυτό να
γίνει, κάνετε αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια» / “Help” του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή
στο εικονίδιο (θαυμαστικό) που εμφανίζεται στην μπάρα με το domain της ιστοσελίδας μας πάνω αριστερά στην
οθόνη  σας.  Κάθε  πρόγραμμα  περιήγησης  έχει  διαφορετικό  τρόπο  με  τον  οποίο  μπορείτε  να
απενεργοποιήσετε/αποκλείσετε τα Cookies.

Ωστόσο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν ότι ορισμένα από τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της
ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα  Cookies,
αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση δε φέρουμε
καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες.

Μπορείτε εύκολα να π    π πα οδέχεστε ή να α ορρί τετε τα Cookies σε αυτή την ιστοσελίδα επιλέγοντας έναν από
τους παρακάτω συνδέσμους: I     accept     Cookies / I     refuse     Cookies.
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javascript:euCookieConsent.add()
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