
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
 
1. Χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα www.youngbusinesstalents.com  /gr   που ανήκει στην Praxis 
Hispania, S.L., χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι αρχεία που κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας όταν αποκτάτε 
πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε μια 
ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά 
με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη ή του εξοπλισμού του και, ανάλογα με
τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τον 
εξοπλισμό τους. Επιπλέον, βελτιώνουν τη διαδικασία περιήγησής σας, αφού 
επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να προσφέρει στον χρήστη πληροφορίες που 
μπορεί να τον ενδιαφέρουν με βάση τη χρήση που έγινε, το περιεχόμενο της 
ίδιας.  

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, διαμορφώστε το πρόγραμμα περιήγησής
σας στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να τα διαγράφει από τον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή σας, να τα αποκλείει ή να σας ειδοποιεί εάν είναι εγκατεστημένα. 
Για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie, απλώς συνεχίστε 
στον ιστότοπο.

 
2. Συγκατάθεση

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, ούτε 
οποιοδήποτε είδος πληροφοριών που μπορούν να σας αναγνωρίσουν, εκτός 
εάν θέλετε να εγγραφείτε οικειοθελώς για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες 
που διαθέτουμε σε εσάς ή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με προωθήσεις 
και περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει εσείς.

Με την περιήγηση και τη συνέχιση στον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι συναινείτε 
στη χρήση των προαναφερθέντων cookies και υπό τους όρους που περιέχονται
σε αυτήν την πολιτική cookies. Εάν δεν συμφωνείτε, στείλτε ένα email στη 
διεύθυνση: data@youngbusinessstalents.com.

3. Πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα εγκατεστημένα cookies

Μπορείτε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που είναι 
εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας διαμορφώνοντας τις επιλογές του 
προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς 
να το κάνετε, σε σχέση με τα πιο συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης, 
στους συνδέσμους που περιλαμβάνονται παρακάτω:

mailto:data@youngbusinessstalents.com
https://www.youngbusinesstalents.com/


• Εξερεύνηση: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647″answer=95647

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, για το ενδεχόμενο η απενεργοποίηση 
οποιουδήποτε cookie να εμποδίζει ή να εμποδίζει την πλοήγηση ή την παροχή 
των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

4. Τροποποιήσεις

Ο ιστότοπος www.youngbusinessstalents.com που ανήκει στην Praxis 
Hispania, S.L., μπορεί να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική cookies βάσει 
νομικών απαιτήσεων. Ή με σκοπό την προσαρμογή της εν λόγω πολιτικής στις 
οδηγίες που εκδίδονται από την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

Για το λόγο αυτό, συμβουλεύουμε τους χρήστες να το επισκέπτονται περιοδικά. 
Όταν προκύψουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική cookie, οι χρήστες 
θα ειδοποιούνται είτε μέσω του ιστού είτε μέσω email στους εγγεγραμμένους 
χρήστες.


