
 

Πολιτική Cookies 

 

Ο Ιςτότοποσ χρθςιμοποιεί cookies για τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ πλοιγθςθσ των χρθςτϊν. 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πλθροφορίεσ που o εξυπθρετθτισ ιςτοφ αποκθκεφει ςτον υπολογιςτι 

ενόσ χριςτθ, ϊςτε κάκε φορά που ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτθν ιςτοςελίδα, θ τελευταία να ανακτά τισ εν 

λόγω πλθροφορίεσ και να προςφζρει ςτο χριςτθ ςχετικζσ με αυτζσ υπθρεςίεσ. 

Τα cookies του Ιςτοτόπου μασ διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

1. Αναγκαία cookies – cookies λειτουργικότθτασ: Είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του Ιςτοτόπου 

και τθ βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτάσ του.  

2. Cookies Προτιμιςεων: Επιτρζπουν ςτον Ιςτότοπο να κυμάται πλθροφορίεσ που αλλάηουν τον 

τρόπο ςυμπεριφοράσ ι εμφάνιςθσ του Ιςτότοπου, όπωσ θ γλϊςςα που προτιμάτε ι θ περιοχι 

ςτθν οποία βρίςκεςτε. 

3. Cookies Προϊκθςθσ - Marketing Cookies:  Διευκολφνουν τθν εμφάνιςθ διαφθμίςεων που είναι πιο 

ενδιαφζρουςεσ και ελκυςτικζσ για κάκε χριςτθ. 

Οι νομικζσ βάςεισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων που ςυλλζγονται μζςω των cookies είναι α) θ 

ςυγκατάκεςθ των χρθςτϊν, β) θ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ςκοπϊν ι θ λιψθ μζτρων κατ’ αίτθςθ ενόσ 

χριςτθ, γ) τα ζννομα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ μασ. 

Τα cookies αποκθκεφονται ςτον υπολογιςτι των χρθςτϊν, οι οποίοι μποροφν να ελζγχουν πλιρωσ τθν 

εφαρμογι τουσ. Οι χριςτεσ μποροφν να απενεργοποιοφν ι να περιορίηουν τα cookies τροποποιϊντασ τισ 

ρυκμίςεισ του φυλλομετρθτι τουσ. Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία μπορεί να πραγματοποιείται και 

αυτοματοποιθμζνα. Εντοφτοισ, επιςθμαίνουμε πωσ θ άρνθςθ τθσ χριςθσ cookies ενδζχεται να περιορίςει 

τθν απόδοςθ και τθ λειτουργικότθτα του Ιςτοτόπου μασ. 

Αναγκαία 

 Όνομα Πάροχοσ Σκοπόσ Λήξη Τύποσ 

CONSENT google.com Χρθςιμοποιείται για να εξακριβωκεί 

εάν ο επιςκζπτθσ ζχει αποδεχκεί τα 

cookies τθσ κατθγορίασ Marketing ςτον 

μθχανιςμό λιψθσ ςυγκατάκεςθσ του 

cookie banner. Απαραίτθτο cookie για 

τθν εναρμόνιςθ του ιςτότοπου με τον 

GDPR. 

2 ζτθ 3ου 

μζρουσ 

CONSENT youtube.com Χρθςιμοποιείται για να εξακριβωκεί 

εάν ο επιςκζπτθσ ζχει αποδεχκεί τα 

cookies τθσ κατθγορίασ Marketing ςτον 

μθχανιςμό λιψθσ ςυγκατάκεςθσ του 

cookie banner. Απαραίτθτο cookie για 

τθν εναρμόνιςθ του ιςτότοπου με τον 

GDPR. 

2 ζτθ 3ου 

μζρουσ 

CookieConsent mykonosesti.com Αποθηκεύει ηις προηιμήζεις ηοσ τρήζηη 1 ζτοσ Internal 



αναθορικά με ηην αποδοτή ηων cookies 

για ηον ζσγκεκριμένο ηομέα (domain). 

wc_cart_hash_

# 

mykonosesti.com Αταξινόμθτο Συνεχζσ Internal 

wc_fragments

_# 

mykonosesti.com Αταξινόμθτο Συνεδρίασ Internal 

Προτιμήςεων 

fslightbox-

scrollbar-width 

mykonosesti.com Καταχωρεί εάν θ ανίχνευςθ βάκουσ 
κφλιςθσ του ιςτότοπου είναι ενεργι - 

Αυτι θ λειτουργία κυμάται πόςο 
μακριά ζχει πραγματοποιιςει κφλιςθ ο 

χριςτθσ ςτθν τρζχουςα περίοδο 
λειτουργίασ ςτισ υποςελίδεσ του 

ιςτότοπου. 

Συνεχζσ Internal 

Προώθηςησ 

VISITOR_INFO

1_LIVE 

youtube.com Προζπαθεί να σπολογίζει ηο 

θαζμαηικό εύρος (bandwidth) ηοσ 

τρήζηη ζηις ζελίδες με ενζωμαηωμένα 

βίνηεο από ηο YouTube. 

179 

θμζρεσ 

3ου 

μζρουσ 

YSC youtube.com Καηαγράθει ένα μοναδικό 

αναγνωριζηικό ποσ κραηάει ζηαηιζηικά 

ζτεηικά με ηο ποια YouTube βίνηεο έτει 

δει ο τρήζηης. 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

yt.innertube::n

extId 

youtube.com Καηαγράθει ένα μοναδικό 

αναγνωριζηικό, ηο οποίο κραηά 

ζηαηιζηικά με ηο ποια YouTube βίνηεο 

έτει δει ο τρήζηης. 

Συνεχζσ 3ου 

μζρουσ 

yt.innertube::r

equests 

youtube.com Καηαγράθει ένα μοναδικό 

αναγνωριζηικό, ηο οποίο κραηά 

ζηαηιζηικά με ηο ποια YouTube βίνηεο 

έτει δει ο τρήζηης. 

Συνεχζσ 3ου 

μζρουσ 

ytidb::LAST_RE

SULT_ENTRY_

KEY 

youtube.com Καηαγράθει ένα μοναδικό 

αναγνωριζηικό, ηο οποίο κραηά 

ζηαηιζηικά με ηο ποια YouTube βίνηεο 

έτει δει ο τρήζηης. 

Συνεχζσ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

cast-available 

youtube.com Αποκθκεφει τισ προτιμιςεισ του 

χριςτθ για το πρόγραμμα 

αναπαραγωγισ βίντεο 

χρθςιμοποιϊντασ ενςωματωμζνο 

βίντεο YouTube 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

cast-installed 

youtube.com Αποκθκεφει τισ προτιμιςεισ του 

χριςτθ για το πρόγραμμα 

αναπαραγωγισ βίντεο 

χρθςιμοποιϊντασ ενςωματωμζνο 

βίντεο YouTube 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

connected-

devices 

youtube.com Αποθηκεύει ηις παραμεηροποιήζεις 

αναπαραγωγής βίνηεο ηοσ τρήζηη με ηη 

τρήζη ενζωμαηωμένων ζηον ιζηόηοπο 

YouTube βίνηεο. 

Συνεχζσ 3ου 

μζρουσ 



yt-remote-

device-id 

youtube.com Αποθηκεύει ηις παραμεηροποιήζεις 

αναπαραγωγής βίνηεο ηοσ τρήζηη με ηη 

τρήζη ενζωμαηωμένων ζηον ιζηόηοπο 

YouTube βίνηεο. 

Συνεχζσ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

fast-check-

period 

youtube.com Αποθηκεύει ηις παραμεηροποιήζεις 

αναπαραγωγής βίνηεο ηοσ τρήζηη με ηη 

τρήζη ενζωμαηωμένων ζηον ιζηόηοπο 

YouTube βίνηεο. 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

session-app 

youtube.com Αποθηκεύει ηις παραμεηροποιήζεις 

αναπαραγωγής βίνηεο ηοσ τρήζηη με ηη 

τρήζη ενζωμαηωμένων ζηον ιζηόηοπο 

YouTube βίνηεο. 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

yt-remote-

session-name 

youtube.com Αποθηκεύει ηις παραμεηροποιήζεις 

αναπαραγωγής βίνηεο ηοσ τρήζηη με ηη 

τρήζη ενζωμαηωμένων ζηον ιζηόηοπο 

YouTube βίνηεο. 

Συνεδρίασ 3ου 

μζρουσ 

 

Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων από τθν 

Εταιρεία μασ, ςυμβουλευτείτε τθν Πολιτικι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων. 

 

Τελευταία Αναθεώρηςη : Απρίλιοσ 2022 

https://www.mykonosesti.com/wp-content/uploads/2022/04/Πολιτική-Προστασίας-Προσωπικών-Δεδομένων-mykonosesti.pdf

