Πολιτική Cookies
Η ιστοσελίδα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε.)
εγκαθιστά cookies για να καταστήσει δυνατές, να διευκολύνει ή να
ενισχύσει ορισμένες λειτουργίες που προσφέρονται.

Τι είναι τα cookies;
Τα

cookies

είναι

αρχεία

απλού

κειμένου

που

αποθηκεύουν

στον

υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι εξυπηρετητές των δικτυακών
τόπων. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Οι εν
λόγω εξυπηρετητές μπορούν συνεπώς να ανακτούν ή να διαβάζουν το
περιεχόμενο των εν λόγω cookies.

Το

πρόγραμμα

πλοήγησης

του

Διαδικτύου

που

χρησιμοποιείτε

διαχειρίζεται τα cookies. Κάθε cookie είναι μοναδικό και περιέχει
ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το
όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους
δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Οι

περισσότεροι

από

τους

δικτυακούς

τόπους

που

επισκέπτεστε

χρησιμοποιούν cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Τα
cookies επιτρέπουν στους δικτυακούς τόπους να σας «θυμούνται», είτε
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψής σας (με τα «cookies
συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

Τα

cookies

μπορεί

να

έχουν

διάφορες

λειτουργίες.

Καθιστούν

αποτελεσματική την πλοήγησή σας από σελίδα σε σελίδα με τη διατήρηση
των προτιμήσεών σας, και γενικότερα πιο άνετη και ευχάριστη την χρήση
του δικτυακού τόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την
αλληλεπίδρασή σας με τον δικτυακό τόπο. Αν ένας δικτυακός τόπος δεν
χρησιμοποιεί cookies, τότε θεωρεί ότι είστε νέος επισκέπτης κάθε φορά
που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή μεταβαίνετε σε νέα σελίδα του
δικτυακού τόπου.

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να
εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά ή προωθητικά μηνύματα με
βάση, για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε ή/και τις συνήθειές σας
κατά την πλοήγηση.

Κατηγορίες των cookies


Cookies πρώτου μέρους («first party cookies»): τοποθετούνται από
τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί
να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος.



Cookies τρίτου μέρους («third party cookies»): τοποθετούνται και
χρησιμοποιούνται

από

φορέα

άλλον

από

τον

ιδιοκτήτη

του

δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κυρίως για
την παροχή στοχευμένης διαφήμισης από τον πάροχό τους.


«Second-hand cookies»: πρόκειται για cookies πρώτου μέρους που
κοινοποιούνται
συνεργασίας.

σε

τρίτους

συνήθως

βάσει

κάποιου

είδους



Cookies συνεδρίας («session cookies»): αποθηκεύονται προσωρινά
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και διαγράφονται από
τη συσκευή σας όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.



Μόνιμα cookies («persistent cookies»): καταγράφονται στη συσκευή
σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (κατά γενικό κανόνα για
ένα έτος ή περισσότερο) και δεν διαγράφονται όταν κλείνει το
πρόγραμμα πλοήγησης. Χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να
αναγνωρίζουμε ποιος είστε για διάστημα μεγαλύτερο από μια
συνεδρία πλοήγησης.



Απαραίτητα cookies: η χρήση τους αποτελεί προϋπόθεση για τη
λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συγκατάθεση
Η

χρήση

μη

απαραίτητων

cookies

για

την

παροχή

βέλτιστων

προσωποποιημένων υπηρεσιών και στοχευμένης διαφήμισης, βασίζεται σε
προηγούμενη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα εμφανίζεται ένα
ενημερωτικό πλαίσιο για επιλέξετε εάν επιθυμείτε την αποδοχή ή την
απόρριψη της χρήσης τους.

Μπορείτε

να

αποδεχτείτε

ή

να

απορρίψετε

τη

χρήση

ορισμένων

κατηγοριών ή και των μεμονωμένων cookies που χρησιμοποιούμε.

Η ιστοσελίδα μας θα θυμάται την επιλογή σας και τις τυχόν ρυθμίσεις
σας, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ζητείται εκ νέου η
συγκατάθεσή σας.

Οι ρυθμίσεις σας μπορούν οποτεδήποτε να τροποποιηθούν επιλέγοντας το
πεδίο Ρυθμίσεις Cookies.

Ο κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούμε είναι διαρκώς διαθέσιμος
στην παρούσα πολιτική καθώς και στο πεδίο Ρυθμίσεις Cookies. Ο
κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ
σε περίπτωση χρήσης νέων cookies που επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λαμβάνεται ειδική
ενημέρωση και θα ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Η Α.Ο.Τ.Ε. χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους.

Cookies Στατιστικής Ανάλυσης:
Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του
τρόπου

λειτουργίας

της

ιστοσελίδας

μας.

Συλλέγουν

πληροφορίες

σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, κατά την περιήγησή σας.
Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται περαιτέρω στην εταιρία Google Inc. Για
περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://policies.google.com/privacy?fg=1.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

_gid

aote.gr

Δηλώνει

Λήξη
ένα

μοναδικό

ID

για 1 ημέρα

στατιστική χρήση της περιήγησης
του χρήστη
_ga

aote.gr

Δηλώνει

ένα

μοναδικό

ID

για 2

στατιστική χρήση της περιήγησης

Χρόνια

του χρήστη
_gat

aote.gr

Χρήση

από

Google

Analytics

για 1 Ημέρα

ρύθμιση ρυθμού σύνδεσης (throttle
request rate)

Cookies λειτουργικότητας:

Με τη χρήση αυτών των cookies σας παρέχονται προσωποποιημένες και
βελτιωμένες λειτουργίες, καθώς αποθηκεύονται οι επιλογές ή οι αλλαγές
που πραγματοποιείτε.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

UUID#[abc...7

aote.gr

Συνεδρία

Συνεδρία

aote.gr

Ταξινόμηση στηλών

Persistent

aote.gr

Ενημέρωση ύπαρξης cookies – 90 ημέρες

89
tablesorterfilters
jbcookies

Αποδοχή cookies

Λοιποί Ιχνηλάτες
Η ιστοσελίδα της ΑΟΤΕ χρησιμοποιεί την ετικέτα σεναρίου (script tag)
«collect» που ενδέχεται να προσελκύσει και άλλου είδους ιχνηλάτες και
συγκεκριμένα pixel tags.
Η ετικέτα σεναρίου (script tag) αποτελεί στοιχείο (element) της κύριας
γλώσσας σήμανσης των ιστοσελίδων HTML και ρυθμίζει τo τελικό
αποτέλεσμα που εμφανίζεται κατά την επίσκεψη σε μία ιστοσελίδα.
Pixel Tag ή αλλιώς ιστοφάρος, εικόνα συλλογής στοιχείων ανάλυσης (web
beacon, web bug) κλπ, αποτελεί ένα μικρό, απλό και διαφανές εικονίδιο
που προστίθεται σε μία ιστοσελίδα και φορτώνεται κάθε φορά που ο
χρήστης την επισκέπτεται. Το μικρό αυτό εικονίδιο επιτρέπει στον
εξυπηρετητή (server) να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την χρήση της
ιστοσελίδας και να τα μεταβιβάζει σε τρίτες εταιρίες για προωθητικούς
και διαφημιστικούς λόγους.
Οι ενλόγω ιχνηλάτες επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη
συσκευή από την οποία επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και τη χρήση
της, για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό κάθε προωθητικής μας
καμπάνιας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση του συγκεκριμένου ιχνηλάτη
κοινοποιούνται στην Google, Inc. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε

να μεταβείτε στις διευθύνσεις https://policies.google.com/privacy?fg=1
και https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/sendinghits.

Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

collect

aote.gr

Αποστέλλει δεδομένα σχετικά

Pixel Session

με τη συσκευή και τη χρήση
και
σε άλλες συσκευές και κανάλια

Τα Δικαιώματά σας
Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
•

μπορείτε

να

αποκτήσετε

πρόσβαση

στα

δεδομένα

σας

που

συλλέγονται και να ζητήσετε αντίγραφο τους (Δικαίωμα Πρόσβασης).
Μπορούμε να ικανοποιήσουμε το ενλόγω δικαίωμά σας, εφόσον αφορά σε
δεδομένα που συλλέγει cookie πρώτου μέρους.
•

μπορείτε να απαιτήσετε τόσο τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων

όσο και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων με γνώμονα πάντα τους
σκοπούς της επεξεργασίας τους (Δικαίωμα Διόρθωσης).
•

έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας

με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων μας
για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις (Δικαίωμα Διαγραφής).
•

μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων

σας, εφόσον δεν είναι ευκρινές αν και για ποιό χρονικό διάστημα
χρησιμοποιούνται, είτε εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, είτε όταν
η

επεξεργασία

είναι

παράνομη

ή

εκλείπει

πλέον

ο

σκοπός

της

επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος
για τη διατήρησή τους, ενώ για οποιαδήποτε επεξεργασία πλην της
αποθήκευσης
Περιορισμού).

θα

απαιτείται

ρητή

συγκατάθεσή

σας

(Δικαίωμα

•

μπορείτε οποτεδήποτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των

δεδομένων σας για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας,
στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για τους
σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, με την επιφύλαξη
ότι μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την
εν

λόγω

επεξεργασία

που

υπερισχύουν

των

συμφερόντων,

των

δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση και
υποστήριξη νομικών αξιώσεων (Δικαίωμα Εναντίωσης).
•

μπορείτε επίσης τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία

τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα να τα λαμβάνετε ηλεκτρονικά (σε
κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο) ή να διαβιβάζονται
σε άλλους (Δικαίωμα Φορητότητας).

Άσκηση των δικαιωμάτων σας – το δικαίωμα καταγγελίας
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά
με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από cookies και σας αφορούν, μπορείτε
να μας υποβάλλετε γραπτό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση

aote.van@gmail.com.

Στο

αίτημά

σας,

παρακαλούμε

να

καταστήσετε σαφές ποιο δικαίωμα ασκείτε και σε ποια δεδομένα αφορά.
Για την προστασία σας, διεκπεραιώνουμε τα αιτήματα για τα δεδομένα
που

σχετίζονται

με

την

συγκεκριμένη

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος, και
ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν τη
διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε
στο αίτημά σας όσο είναι πρακτικώς δυνατόν πιο γρήγορα και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι συχνά διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για
λόγους αρχειοθέτησης και/ή για την παροχή υπηρεσιών πριν από την
υποβολή αιτήματος σας για αλλαγή ή διαγραφή. Ενδέχεται επίσης να
υπάρχουν εναπομείναντα δεδομένα που θα παραμείνουν στις βάσεις
δεδομένων μας και σε άλλα αρχεία, τα οποία δεν θα διαγραφούν.
Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία μπορεί να
μην σας επιτρέπουμε να εξετάζετε για νομικούς λόγους, λόγους
ασφαλείας ή άλλους λόγους.

Σε περίπτωση που υπάρξει άρνηση ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση από
μέρους

μας

στην

ικανοποίηση

των

αιτημάτων

σας,

όπως

αυτά

θεμελιώνονται στα δικαιώματά σας, ή αν θεωρείτε πως η επεξεργασία
των δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, τηλέφωνο 210 6475600 και fax 210
6475628, ως την εθνική αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/379 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
GDPR), της Οδηγίας ePrivacy (ΕΚ) 2002/58 και των νόμων 4264/2019
(ΦΕΚ 137/A/29.08.2019) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006). Για
περισσότερες

πληροφορίες

μπορείτε

να

επισκεφθείτε

την

επίσημη

ιστοσελίδα της ανωτέρω αρχής www.dpa.gr.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)
Σε συμμόρφωση προς το α. 37 και 38 του ΓΚΠΔ, και με σεβασμό προς τα
συμφέροντά σας, η Α.Ο.Τ.Ε. έχει διορίσει την Δρ Ν Ευφημία Παπαϊωάννου,
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Θεσσαλονίκη,
τηλ: 2310243891, ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην οποία
μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας για ζητήματα που αφορούν την
προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο email
dpo@aote.gr

Επικαιροποίηση
H A.O.T.E. σας εκτιμά και αναγνωρίζει ότι το απόρρητο είναι σημαντικό
για εσάς. Αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική
Cookies ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ είναι διαρκώς διαθέσιμη στο
αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση χρήσης νέων cookies που επιφέρουν
σημαντική αλλαγή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα
λαμβάνεται ειδική ενημέρωση και θα ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή
σας. Προηγούμενες εκδόσεις της είναι στη διάθεσή σας κατόπιν
αιτήματος.

Παραμένουμε

στη

διάθεσή

σας

πληροφορία στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

για

κάθε

περαιτέρω

Μάρτιος 2020

