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Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY Société Anonyme» 

(εφεξής η Εταιρεία) εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου σας κατά την περιήγησή 

σας στον δικτυακό της τόπο. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει της παρούσας Πολιτικής επιθυμούμε 

να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες 

που συλλέγουμε με αυτά και τον τρόπο χρήσης τους από την Εταιρεία. 

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας συμφωνείτε ότι μπορούμε να 

χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων 

από την Εταιρεία και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας. 

Έννοια 

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται επιτρεπτά 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν 

δικτυακό τόπο. Διευκολύνουν τον δικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες από την 

επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να τον κάνει πιο χρήσιμο για το χρήστη κατά την 

επόμενη επίσκεψή του (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις 

απεικόνισης).  

Είδη και Χρήση cookies από τον παρόν δικτυακό τόπο 

Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία Cookies (functional-required cookies): 

Τα αναγκαία cookies είναι πολύ σημαντικά για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας 

τόπου, καθώς σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. 

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα σας.  

Cookie name Cookie description Lifespan 

XSRF-TOKEN Το cookie αυτό χρησιμοποιείται 

για στην ασφάλεια της 

ιστοθέσης και πιο συγκεκριμένα 

για την αποφυγή επιθέσεων 

Cross-Site Request Forgery. 

Μέχρι τη λήξη της 
συνεδρίας. (κλείσιμο 
παραθύρου) 
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laravel_session Το cookie αυτό χρησιμοποιείται 

για τη διατήρηση της 

προτίμησης επιλογής γλώσσας 

του επισκέπτη 

Μέχρι τη λήξη της 
συνεδρίας. (κλείσιμο 
παραθύρου) 

 

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα 

δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων της εταιρείας μας. 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies 

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για λόγους 

συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και 

υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα 

δικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον 

πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση. 
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