
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση συλλέγονται και επε-

ξεργάζονται από τα «Εκπαιδευτήρια Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», και τον Σύλλογο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» που εδρεύουν 

στα Βριλήσσια Αττικής.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Νομικό Τμήμα των Εκπαιδευτηρίων και του Συλλό-

γου μας στο τηλέφωνο 210- 6133606 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

grafionomikomet@gmail.com.  

2. Τι είναι τα cookies 

Πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το 

οποίο μια ιστοσελίδα αποθηκεύει σε έναν υπολογιστή ή κινητή συσκευή, όταν ένας χρήστης 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να θυμάται τις ενέργειες και τις 

προτιμήσεις των χρηστών για μια χρονική περίοδο. Ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει να απε-

νεργοποιήσει ή να διαγράψει τα cookies, αλλά είναι πιθανό κάποια μέρη του ιστότοπου να 

μην είναι λειτουργικά.  

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies 

a) Σκοποί 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:  

 να θυμάται τις προτιμήσεις των χρηστών  

 για βελτίωση της ασφάλειας κατά την περιήγηση στον ιστότοπο 

 για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του περιεχομένου του 

ιστοτόπου  

b) Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου  

Η ιστοσελίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιέχεται στον ιστότοπο μας, ενη-

μερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και τον τρόπο με τον οποίο 

θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων είναι μια 

ξεχωριστή ενημέρωση από την Πολιτική Cookies, η οποία περιέχει πληροφορίες για τα δεδο-

μένα που συλλέγονται μέσω των cookies.  

4. Τύποι cookies 

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies: 

• Απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να μετακινη-

θείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, όπως πρόσβαση 

σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες υπηρεσίες, 

όπως προτιμήσεις γλώσσας, δεν μπορούν να παρασχεθούν. 

• Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελί-

δες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστοσε-

λίδες.  



• Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις 

επιλογές που κάνετε (όπως την γλώσσα ή περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να πα-

ρέχουν βελτιωμένα, πιο προσωπικά χαρακτηριστικά.  

• Cookies στόχευσης ή διαφήμισης: Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την προβολή 

διαφημίσεων πιο σχετικών με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Τοποθετούνται συνή-

θως από διαφημιστικά δίκτυα με την άδεια του διαχειριστή του ιστότοπου. Θυμού-

νται ότι έχετε επισκεφτεί έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται με 

άλλους οργανισμούς , όπως διαφημιστές. Πολύ συχνά τα cookie στόχευσης ή διαφή-

μισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον 

άλλο οργανισμό.           

5. Χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας 

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε 3 τύπους cookies: 

a) Απαραίτητα cookies 

Όνομα Πάροχος Διάρκεια Σκοπός Κατηγορία 
Μπορουν να 

απενεργοποιηθούν 

beatSessionId 
metamorfosis-
chool.com Persistent 

Registers which server-cluster is serving 
the visitor. This is used in context with 
load balancing, in order to optimize user 
experience.  Απαραίτητα Όχι 

beatSessionTs 
metamorfosis-
chool.com Persistent 

Registers which server-cluster is serving 
the visitor. This is used in context with 
load balancing, in order to optimize user 
experience.  Απαραίτητα Όχι 

testcookie  
loadbalancer.visi-
tor-analytics.io 1 year 

 This cookie determines whether the 
browser accepts cookies. Απαραίτητα Όχι 

TS# 
metamorfosis-
chool.com Session Load balancing Απαραίτητα Όχι 

TS# progallery.wix.com Session Load balancing Απαραίτητα Όχι 

TS# wix.com Session Load balancing Απαραίτητα Όχι 

XSRF-TOKEN 
metamorfosis-
chool.com Session Prevents cross site scripting Απαραίτητα Όχι 

XSRF-TOKEN wix.com Session Prevents cross site scripting Απαραίτητα Όχι 

hs 
metamorfosis-
chool.com Session 

 Ensures visitor browsing-security by pre-
venting cross-site request forgery. This 
cookie is essential for the s ecurity of the 
website and visitor.  Απαραίτητα Όχι 

ssr-caching 
metamorfosis-
chool.com 1 day 

This cookie is necessary for the cache 
function. A cache is used by the website 
to optimize the response time between 
the visitor and the website. The cache is 
usually stored on the visitor’s browser. Απαραίτητα Όχι 

   

 

 



b) Cookies απόδοσης 

Όνομα Πάροχος Διάρκεια Σκοπός Κατηγορία 
Μπορουν να 

απενεργοποιηθούν 

_ga 
metamorfosis-
chool.com 2 years 

Used by Google Analytics to distinguish 
users by collecting information in anony-
mous form, such as browser infor-
mation, visitors' source, and pages vis-
ited within the website.  Απόδοσης Ναι 

_gid 
metamorfosis-
chool.com 1 day 

Used by Google Analytics to distinguish 
users by collecting information in anony-
mous form, such as browser infor-
mation, visitors' source, and pages vis-
ited within the website.  Απόδοσης Ναι 

_gat 
metamorfosis-
chool.com 1 day Used to throttle request rate.  Απόδοσης Ναι 

collect 
google-analyt-
ics.com Session 

Used to send data to Google Analytics 
about the visitor's device and behavior. 
Tracks the visitor across devices and 
marketing channels Απόδοσης Ναι 

fedops.log-
ger.sessionI 

metamorfosis-
chool.com Persistent 

 Registers statistical data on visitors' be-
haviour on the website. Used for inter-
nal analytics by the website operator.  Απόδοσης Ναι 

wix_visi-
tor_analytics 

loadbalancer.visi-
tor-analytics.io 2 years 

These cookies allow us to analyse our 
webtraffic, to see the number of users 
of our Website and how the users navi-
gate through our Website.  Απόδοσης Ναι 

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που 

παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", για 

να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν 

τον ιστότοπο. 

Η υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 

View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαί-

σιο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ( https://www.privacyshield.gov/participant? id = 

a2zt000000001L5AAI ), η οποία παρέχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη συμμόρφωση με 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων της Google, 

μπορείτε να βρείτε εδώ ( https://policies.google.com/ ) την πολιτική απορρήτου της Google 

και τη χρήση cookie στο Analytics εδώ ( https://developers.google.com/analytics/devguides / 

collection / analyticsjs / cookie-usage ) , ενώ οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα cookie 

του Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ ( https://developers.google.com/analyt-

ics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage ). 

Μπορείς να αποκλειστείτε πλήρως τη συλλογή δεδομένων σας μέσω του Google Analytics 

εγκαθιστώντας στο πρόγραμμα περιήγησης το πρόσθετο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 
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c) Cookies απόδοσης 

Όνομα Πάροχος Διάρκεια Σκοπός Κατηγορία 
Μπορουν να 

απενεργοποιηθούν 

svSession 
metamorfosis-
chool.com 2 years 

Identifies unique visitors and tracks a 
visitor’s sessions on a site Λειτουργικότητας Ναι 

 

6. Πώς να ελέγξετε την χρήση των cookies 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν τα cookies, αλλά οι χρήστες μπο-

ρούν να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής για να τα διαγράφουν όποτε το επιθυμούν. 

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και μπο-

ρείτε να παραμετροποιήσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ώστε να αποτρέ-

ψετε την τοποθέτησή τους. Εάν το κάνετε αυτό, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε 

με μη αυτόματο τρόπο κάποιες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο 

γιατί κάποιες υπηρεσίες μπορεί να μην λειτουργούν. 

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες για κάθε 

πρόγραμμα περιήγησης: 

Internet Explorer ( https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-

files-in-internet-explorer )  

Mozilla Firefox ( https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences )  

Google Chrome ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el n )  

Safari ( https://support.apple.com/en-us/HT201265 )  

Opera ( https://help.opera.com/en/latest/ )  

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε AllAboutCookies.org. 
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