Πολιτική για cookies
Αυτή είναι η πολιτική της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης για τα cookies ("NCU"), η οποία είναι
προσβάσιμη από τη διεύθυνση www.ncu.org.cy

Τι είναι τα cookies
Όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ιστοσελίδες, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί
cookies, τα οποία είναι μικροσκοπικά αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας, για να
βελτιώσετε την εμπειρία σας. Αυτή η σελίδα περιγράφει ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουν, πώς τις
χρησιμοποιούμε και γιατί ορισμένες φορές χρειαζόμαστε να αποθηκεύουμε αυτά τα cookies. Θα
μοιραστούμε επίσης πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies, ωστόσο αυτό
μπορεί να υποβαθμίσει ή να «σπάσει» ορισμένα στοιχεία της λειτουργικότητας των τοποθεσιών.
Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipedia
σχετικά με τα cookies HTTP.
Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.
Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν επιλογές τυποποιημένων βιομηχανιών για
την απενεργοποίηση των cookies χωρίς να απενεργοποιηθεί πλήρως η λειτουργικότητα και οι
λειτουργίες που προσθέτουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστάται να αφήσετε σε όλα τα cookies εάν
δεν είστε σίγουροι αν τα χρειάζεστε ή όχι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας
υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε.
Απενεργοποίηση των Cookies
Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα
περιήγησής σας (ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για να το κάνετε αυτό).
Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού
του ιστοτόπου και άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies δεν
αναμένεται να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.
Τα Cookies που ορίσαμε:
• Cookies προτιμήσεων ιστότοπου
Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχουμε τη
λειτουργικότητα για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν
το χρησιμοποιείτε. Για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας, πρέπει να ορίσετε cookies έτσι ώστε αυτές
οι πληροφορίες να μπορούν να καλούνται κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα επηρεάζεται
από τις προτιμήσεις σας.
Cookies τρίτων μερών
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστους
τρίτους. Η παρακάτω ενότητα διευκρινίζει ποια cookie τρίτου μέρους ενδέχεται να συναντήσετε
μέσω αυτού του ιστότοπου.
• Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μια από τις πιο διαδεδομένες
και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στον ιστό, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον

οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την
εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθήσουν πράγματα όπως το πόσο χρόνο
ξοδεύετε στον ιστότοπο και στις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε
ενδιαφέρον περιεχόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη
σελίδα του Google Analytics.
• Χρησιμοποιούμε επίσης κουμπιά κοινωνικών μέσων και / ή plugins σε αυτόν τον ιστότοπο που σας
επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό σας δίκτυο με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργούν
αυτά, οι ακόλουθες ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, θα ορίσουν
cookies μέσω του ιστότοπού μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το
προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή να συνεισφέρουν στα δεδομένα που κατέχουν για διάφορους
σκοπούς που περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.
Περισσότερες πληροφορίες
Ας ελπίσουμε ότι αυτό έχει διευκρινίσει τα πράγματα για σας και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως
αν υπάρχει κάτι που δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε ή δεν είναι συνήθως ασφαλέστερο να αφήσετε
τα cookies ενεργοποιημένα σε περίπτωση που αλληλεπιδράσει με ένα από τα χαρακτηριστικά που
χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας. Αυτή η Πολιτική Cookie δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του
CookiePolicyGenerator.com
Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας μέσω Email: ncu@frederick.ac.cy

