Cookie Policy Δήμου Κιλκίς
Ο «Δήμος Κιλκίς» χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Επίσης, εξυπηρετούν
στατιστικούς σκοπούς, καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό των πεδίων του
διαδικτυακού τόπου που έχετε επισκεφθεί, και την βελτίωση και επικαιροποίηση
των διαδικασιών χρήσης του διαδικτυακού τόπου.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η
www.e-kilkis.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα, να συλλέγονται επιλογές σας, να
αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε
αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της
ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα
Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και
απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.e-kilkis.gr .
«Απαραίτητα»
Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα,
επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε
ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει
σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
«Λειτουργικότητας / προτίμησεων»
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις προτιμήσεις
σας (όπως η γλώσσα) προκειμένου να σας παρέχει βελτιωμένες και
εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες, όπως η προβολή βίντεο και
η χρήση κοινωνικών μέσων. Τέτοια cookies δεν μπορούν να παρακολουθούν τη
δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Σε περίπτωση που
αποφασίσετε να μην εγκαταστήσετε τέτοια cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η
απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου και η πρόσβασή σας στο
περιεχόμενό της ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
«Στατιστικά Cookies»

Αυτά είναι cookies, διαβάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται, εάν
λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος κ.λπ.) Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για
στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση των λειτουργιών και της απόδοσης του
ιστότοπου.
Εκτός τα απολύτως Απαραίτητα cookies μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε
ή όχι τα υπόλοιπα cookies έπειτα από τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν αποδεχθείτε
τα cookies θα εγκατασταθούν μόνο τα τελείως απαραίτητα.
Μπορείτε, επίσης, εκτός από το να επιλέξετε cookies, να διαγράψετε όλα τα
cookies (στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν και πάλι όλα τα απαραίτητα
cookies) ή να αποδεχθείτε όλα τα cookies.
Σε μερικούς browsers μπορείτε ακόμα και να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες
από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies:
•

Microsoft edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoftedge-and-privacy

•

Microsoft
internet
explorer: https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

•

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.P
latform%3DDesktop&hl=en

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences

•

Οpera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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