
Πολιτική Cookies 

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα D-Marin Cookies; 

Τα cookies D-Marin χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου 

και να βελτιωθεί η εμπειρία σας από τη χρήση του ιστοτόπου. Επιπροσθέτως, το Google Analytics 

χρησιμοποιείται με σκοπό την παροχή στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες στο Διαδίκτυο. 

Πώς χρησιμοποιεί η D-Marin cookie τρίτων; 

Η D-Marin χρησιμοποιεί το Google Analytics ως υπηρεσία ανάλυσης ιστοτόπων που παρέχεται 

από την Google, Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα cookies με σκοπό την ανάλυση του 

τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μέσω στατιστικών δεδομένων / 

αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Google Analytics 

(συμπεριλαμβανομένων των επιλογών απόρριψης), μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη 

διεύθυνση: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect . 

 

Διαχείριση cookie 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας στο 

Διαδίκτυο. Mπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα cookies και να ασκήσετε το δικαίωμα 

άδειας ή απόρριψης: 

Google Chrome: Κάνοντας κλικ στο «πλήκτρο συμβόλου» ή στο γράμμα «i» που περιέχεται στην 

«ενότητα διεύθυνση» 

του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τα cookies από την 

καρτέλα «Cookie». 

Internet Explorer: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ασφάλεια» από την ενότητα «Εργαλεία» που βρίσκεται 

πάνω δεξιά 

στη γωνία του προγράμματος περιήγησής σας και πραγματοποιήστε τη διαχείριση των cookies 

σας ως «επιτρέψτε» ή «μην επιτρέπετε». 

Mozilla Firefox: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανοίξτε το μενού» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία 

του προγράμματος περιήγησής σας. Κάνοντας κλικ στο οπτικό «Επιλογές», εκτελέστε τη διαχείριση 

των cookies χρησιμοποιώντας το κουμπί «Απόρρητο και Ασφάλεια». 

Για άλλα προγράμματα περιήγησης (όπως Οpera, Microsoft Edge), μπορείτε να εξετάσετε τις 

σελίδες «βοήθεια» ή «υποστήριξη» 

στο σχετικό πρόγραμμα περιήγησης. 

Safari: Μπορείτε να επιλέξετε την καρτέλα «Safari» από την ενότητα «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου σας 

και να διασφαλίσετε τη 

διαχείριση όλων των cookies από την ενότητα «Απόρρητο και ασφάλεια». 

Μαζί με τις επιλογές που δίνονται παραπάνω, για να μάθετε για όλα τα cookies και να 

διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.allaboutcookies.org, 

https://www.youronlinechoices.eu/ ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Privacy Badger» στη 

διεύθυνση: (https://www.eff.org/tr/privacybadger). 

 

Είδη των cookies 

Τύποι Cookies σύμφωνα με τη Διάρκεια Χρήσης: Τα cookies συνεδρίας και τα μόνιμα cookies 

χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο που διαχειρίζεται η D-Marin κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα 

cookies της κάθε συνεδρίας απενεργοποιούνται όταν κλείσετε το παράθυρο περιήγησής σας, ενώ 

τα μόνιμα cookies παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρονικό διάστημα 

στον σκληρό σας δίσκο. 

Τύποι cookies από τον κάτοχο του cookie ή το μέρος που ορίζει το cookie: Τα «cookies D-Marin 

(cookie πρώτου μέρους)» και τα «cookies τρίτου μέρους» χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο που 

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/%23infocollect
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.eff.org/tr/privacybadger


διαχειρίζεται η D-Marin από το μέρος που ορίζει το cookie. Τα cookies D-Marin τυγχάνουν 

διαχείρισης όταν σχηματίζονται από την D-Marin, ενώ τα cookies τρίτων τυγχάνουν διαχείρισης 

από εταιρείες τρίτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. 

Τύποι Cookies βάσει της σκοπούμενης χρήσης τους: Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται στον 

ιστότοπο που διαχειρίζεται η D-Marin από την προβλεπόμενη χρήση τους. Τα τεχνικά cookies είναι 

εκείνα τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies που περιέχονται στον ιστότοπο της D-Marin παρέχονται 

στους ακόλουθους πίνακες: 

 

Όνομα Cookie Πεδίο Λήγει / Μέγιστη 

ηλικία 

Περιγραφή cookie Είδος Cookie 

1P_JAR .gstatic.com 1 μήνας από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Η Google χρησιμοποιεί αυτά 

τα cookies, βάσει πρόσφατων 

αναζητήσεων και 

συναλλαγών, για την 
προσαρμογή διαφημίσεων σε 

ιστότοπους της Google. 

Μόνιμο cookie 

http://gstatic.com/


1P_JAR .google.com 1 μήνας από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Η Google χρησιμοποιεί αυτά 

τα cookies, βάσει πρόσφατων 

αναζητήσεων και 

συναλλαγών, για την 

προσαρμογή διαφημίσεων σε 

ιστότοπους της Google. 

Μόνιμο cookie 

APISID .google.com 5 χρόνια από 

ημερομηνία 

σύστασης 

Τα cookies χρησιμοποιούνται 

από την Google για να 

αποθηκεύει τις προτιμήσεις 

των χρηστών όταν ο χρήστης 

επισκέπτεται ιστοσελίδες που 

περιλαμβάνουν Χάρτες 

Google. 

Μόνιμο cookie 

ASP.NET_SessionI

d 

www.d-marin.com Λήξη περιόδου 

σύνδεσης 

προγράμματος 

περιήγησης 

Αποθηκεύστε ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό για 

τη συνεδρία. 

Cookie 

συνεδρίας 

SPSESSIONIDAQBC 

TATC 

www.d-marin.com Λήξη περιόδου 

σύνδεσης 

προγράμματος 

περιήγησης 

χρησιμοποιείται συνήθως για 

τη διατήρηση μιας ανώνυμης 

περιόδου λειτουργίας του 

χρήστη από αυτόν τον 

διακομιστή. 

Cookie 

συνεδρίας 

HSID .google.com 5 χρόνια από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Η Google τοποθετέι 

έναν αριθμό cookies σε 

οποιαδήποτε σελίδα που 

περιλαμβάνει έναν 

Χάρτη Google. Ενώ δεν έχουμε 

έλεγχο στα cookies που ορίζει 

η Google, φαίνεται να 
περιλαμβάνουν 

μείγμα τμημάτων 

πληροφοριών 

για τη μέτρηση του αριθμού και 

της συμπεριφοράς των 

χρηστών των Χαρτών Google. 

Μόνιμο cookie 

NID .gstatic.com 6 μήνες από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Η Google χρησιμοποιεί τα 

συγκεκριμένα cookies, βάσει 

πρόσφατων αναζητήσεων και 

συναλλαγών, για την 

προσαρμογή διαφημίσεων σε 

ιστότοπους της Google. 

Μόνιμο cookie 

NID .google.com 6 μήνες από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Τa cookies χρησιμοποιούνται 

από την Google για να 

αποθηκεύει τις προτιμήσεις 

των χρηστών σε ιστοσελίδες 

που περιλαμβάνουν Χάρτες 

Google. 

Μόνιμο cookie 

SC_185.60.225.97_I 

UUQ 

www.d-marin.com Λήξη περιόδου 

σύνδεσης 

προγράμματος 

περιήγησης 

Αυτό είναι 

cookie τύπου μοτίβου με τη 

ρίζα να είναι NSC_ και το 

υπόλοιπο του ονόματος να 

είναι ένα μοναδικό άλφα 

αριθμητικό 

αναγνωριστικό για τον 

εικονικό διακομιστή απο το 

οποίο προήλθε. Τα cookies 

χρησιμοποιούνται για τη 

διασφάλιση της κυκλοφορίας 

και τα δεδομένα 

του χρήστη 

και δρομολογείται στις 

σωστές τοποθεσίες όπου 

ένας ιστότοπος 

φιλοξενείται σε πολλούς 
διακομιστές, έτσι ώστε να έχει 

ο τελικός χρήστης 

μια σταθερή εμπειρία. 

Cookie 

συνεδρίας 

SID .google.com 5 χρόνια από 

ημερομηνία 

σύστασης 

Τa cookies χρησιμοποιούνται 

από την Google για να 

αποθηκεύει τις προτιμήσεις 

των χρηστών σε ιστοσελίδες 

που περιλαμβάνουν Χάρτες 

Google. 

Μόνιμο cookie 

http://google.com/
http://google.com/
http://www.d-marin.com/
http://www.d-marin.com/
http://google.com/
http://gstatic.com/
http://google.com/
http://www.d-marin.com/
http://google.com/


SIDCC .google.com 3 μήνες από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Τa cookies χρησιμοποιούνται 

από την Google για να 

αποθηκεύει τις προτιμήσεις 

των χρηστών σε ιστοσελίδες 

που περιλαμβάνουν Χάρτες 

Google. 

Μόνιμο cookie 

__utma .d-marin.com 2 χρόνια από το σετ / 

ενημέρωση 

για να διακρίνει τους χρήστες 

και τις επιλογές. Τα cookies 

δημιουργούνται με τη 

βιβλιοθήκη javascript και δεν 

υπάρχει __utma coo ies. Το 

Cookie ενημερώνεται κάθε 

φορά που τα δεδομένα έχουν 

σταλεί στο Google Analytics. 

Μόνιμο cookie 

http://google.com/
http://d-marin.com/


__utmb .d-marin.com 30 λεπτά από το σετ / 

ενημέρωση  

για να καθορίσετε νέα 

συνεδρία 

/ επισκέψεις Το cookie 

δημιουργείται με την 

βιβλιοθήκη javascript και 

τα υπάρχοντα __utmb 

cookies 

Το cookie ενημερώνεται κάθε 

φορά που τα 

δεδομένα έχουν 

σταλεί στο Google Analytics. 

Μόνιμο cookie 

__utmc .d-marin.com Λήξη περιόδου 

σύνδεσης 

προγράμματος 

περιήγησης 

S 

Δεν χρησιμοποιείται στα 

ga.js. 

για διαλειτουργικότητα με urc 
in.js. Ιστορικά, αυτό το cookie 

βαθμολογείται σε συνδυασμό 

με το 

__utmb cookie για να 

προσδιοριστεί ο τρόπος με 

τον οποίο βρισκόταν ο 

χρήστης σε 

μια νέα συνεδρία / επίσκεψη. 

cookie 

συνεδρίας 

__utmt .d-marin.com 10 λεπτά Χρησιμοποιείται για να 

ρυθμίσει τον ρυθμό 

αιτήματος. 

Μόνιμο cookie 

__utmz .d-marin.com 6 μήνες από την 

ημερομηνία 

σύστασης 

Αποθηκεύει την πηγή 

επισκεψιμότητας ή την 

καμπάνια που εξηγεί πώς ο 

διακομιστής έφτασε στον 
ιστότοπό σας. Το cookie  

δημιουργείται 

όταν η βιβλιοθήκη javascript 

εκτελείται και ενημερώνεται 

κάθε χρόνο κάθε φορά που τα 

δεδομένα έχουν 

σταλεί στο Google Analytics. 

Μόνιμο cookie 

 

http://d-marin.com/
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