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Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
δικτυακού τόπου www.mandoulides.edu.gr  

Cookie Policy 

 

Σας ευχαριστου με που επισκε πτεστε τον διαδικτυακο  το πο του σχολει ου μας 
https://mandoulides.edu.gr (εφεξή ς «ιστο τοπος») και σας διαβεβαιώ νουμε ο τι ή 
προστασι α τών προσώπικώ ν δεδομε νών σας αποτελει  πρώταρχικο  με λήμα  μας.  

Η παρου σα Πολιτική  αποσκοπει  στήν ενήμε ρώσή  σας για τήν επεξεργασι α δεδομε νών 

προσώπικου  χαρακτή ρα με σώ τής ιστοσελι δας μας. 

 

1. Χρήσιμοι ορισμοί 
 

Για τήν καλυ τερή ενήμε ρώσή  σας, χρήσιμοποιου με τους κατώτε ρώ ο ρους που ε χουν τήν 

αντιστοι χώς αναφερο μενή ε ννοια: 

α) «Αρχει α Καταγραφή ς» (Data logs): Ηλεκτρονικα  αρχει α τής κι νήσής του ιστο τοπου που 

καταγρα φονται στον εξυπήρετήτή  μας (server). 

β) «Cookies»: Μικρα  αρχει α δεδομε νών σε μορφή  κειμε νου που εγκαθι στανται στή 

ήλεκτρονική  συσκευή  σας (υπολογιστή ς, κινήτο , τα μπλετ) ο ταν επισκε πτεστε τον ιστο τοπο 

και παρε χουν συγκεκριμε νες πλήροφορι ες για τήν περιή γήσή  σας σε αυτο ν (Δει τε 

αναλυτικα  Ενήμε ρώσή για τα cookies). 

 

2. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό 
 
Α) Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας 
 

(1) Data logs 

Κατά τήν είσοδό σας στον ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσώπικά δεδομένα (data logs) 

που διαβιβάζονται στον εξυπήρετήτή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγήσής σας και 

συγκεκριμένα: 

- Διεύθυνσή διαδικτυακού πρώτοκόλλου (IP- Address). 

- Ημερομήνία και ώρα του αιτήματος. 

- Διαφορά ζώνής ώρας σε σχέσή με τήν ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time -  

GMT) 

- Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένή σελίδα) 

- Καθεστώς πρόσβασής/HTTP-Κώδικός (Status Code)  

- Κάθε μεταφερόμενή ποσότήτα δεδομένών 

- Ιστοσελίδα, από τήν οποία προέρχεται το αίτήμα 
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- Φυλλομετρήτής (browser) 

- Λειτουργικό σύστήμα και ή επιφάνειά του 

- Γλώσσα και έκδοσή του λογισμικού περιήγήτή  

 

(2) Cookies 

Συμπλήρώματικα  στα ώς α νώ αναφερο μενα δεδομε να, κατα  τή χρή σή τής ιστοσελι δας, 

αποθήκευ ονται στον υπολογιστή  σας cookies, δήλαδή  μικρα  αρχει α δεδομε νών σε μορφή  

κειμε νου (text files) που αποθήκευ ονται στή συσκευή  που χρήσιμοποιει τε και αποστε λλουν 

στον εξυπήρετήτή  μας (server) στοιχει α αναγνώ ρισής τής συσκευή ς σας, δήλαδή  

δήμιουργει ται ε νας μοναδικο ς αριθμο ς αναγνώ ρισής.  

 
Επισήμαι νεται ο τι με εξαι ρεσή τα λεγο μενα «session cookies», που ει ναι απολυ τώς 
απαραι τήτα  για να ε χετε ακώ λυτή προ σβασή και χρή σή τής ιστοσελι δας μας, ο λα τα 
υπο λοιπα cookies καταχώρι ζονται στον εξυπήρετήτή  μας μο νο αφου  δώ σετε τή 
συγκατα θεσή  σας και τα ενεργοποιή σετε κατα  τήν ει σοδο  σας στον ιστο τοπο. 
 
 

Β) Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς 
 
Για να επικοινώνή σετε μαζι  μας, ει τε με σώ e-mail ει τε με σώ τής φο ρμας επικοινώνι ας τής 
ιστοσελι δας μας, αποθήκευ ουμε τα δεδομε να τα οποι α μας παρε χετε (το e-mail σας, πιθανο ν 
το ο νομα και το τήλε φώνο  σας), προκειμε νου να απαντή σουμε στα ερώτή ματα  σας. Στο 
πλαι σιο αυτο , εφο σον ή αποθή κευσή δεν απαιτει ται πλε ον, διαγρα φουμε τα εν λο γώ 
δεδομε να ή  περιορι ζουμε τήν επεξεργασι α τους, στή περι πτώσή που δεν υφι σταται 
υποχρε ώσή αποθή κευσής απο  τον νο μο. 
 

3. Ενημέρωση για τα cookies 
 
Τα cookies που χρήσιμοποιει  ο ιστο τοπο ς μας αναφε ρονται αναλυτικα  στον κατώτε ρώ 
πι νακα και διακρι νονται καταρχή ν σε:  
α) «Session cookies», που ει ναι απολυ τώς απαραι τήτα, για να ε χετε ακώ λυτή 
προ σβασή και χρή σή τής ιστοσελι δας μας και δεν ει ναι δυνατο  να απενεργοποιήθει . Τα 
«session cookies» αποτελου ν μικρα  αρχει α δεδομε νών σε μορφή  κειμε νου (text files), που 
αποθήκευ ονται στή συσκευή  που χρήσιμοποιει τε και αποστε λλουν στον εξυπήρετήτή  μας 
(server) στοιχει α αναγνώ ρισής τής συσκευή ς σας, δήλαδή  δήμιουργει ται ε νας μοναδικο ς 
αριθμο ς αναγνώ ρισής.  
Μο νον ο ιστο τοπο ς μας μπορει  να διαβα σει τα «session cookies». Σκοπο ς τους ει ναι να 
κα νουν τήν περιή γήσή του χρή στή στο Διαδι κτυο πιο φιλική  και συνολικα  πιο 
αποτελεσματική .  
Τα «session cookies» διαγρα φονται, ο ταν αποσυνδεθει τε ή  κλει σετε τον περιήγήτή . 
Ειδικο τερα, τα session cookies περιε χουν τις ακο λουθες πλήροφορι ες: 
• Μοναδικο  - τυχαι ο- ID επισκε πτή του ιστο τοπου.  
• Χρο νος πρώ τής επι σκεψής του συγκεκριμε νου επισκε πτή του ιστο τοπου. 
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• Χρο νος προήγου μενής επι σκεψής του συγκεκριμε νου επισκε πτή. 
• Αριθμο ς επισκε ψεών του συγκεκριμε νου επισκε πτή. 
 
β) «Προαιρετικά cookies» που μπορου με να χρήσιμοποιή σουμε μο νον εφο σον μας 
δώ σετε τή συγκατα θεσή  σας, δήλαδή  μο νο αν τα ενεργοποιή σετε με σώ τών αντι στοιχών 
συνδε σμών που σας παρε χουμε κατα  τήν ει σοδο  σας στον ιστο τοπο. Σε κα θε περι πτώσή 
μπορει τε οποτεδή ποτε να απενεργοποιή σετε τα «Προαιρετικα  Cookies» με τον ι διο τρο πο.  
Περαιτε ρώ, τα «Προαιρετικα  Cookies» μας διακρι νονται σε τρεις επιμε ρους κατήγορι ες που 
αναφε ρουμε στον κατώτε ρώ πι νακα: 
i. «Λειτουργικά Cookies» που διευκολύνουν τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο. 

ii. «Cookies Ανάλυσης» που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις σας, να 

εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από όλους τους επισκέπτες μας και έτσι να 

βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας χρήσιμοποιεί Google 

Analytics, μια διαδικτυακή υπήρεσία ανάλυσής τής Google Inc. («Google»). Η 

υπήρεσία Google Analytics χρήσιμοποιεί «cookies», τα οποία αποθήκεύονται στήν 

ήλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή τήν ανάλυσή τής χρήσής σας στον 

ιστότοπό μας.  Τα εν λόγώ δεδομένα δεν γνώστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς 

προώθήτικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει.  

iii. «Διαφημιστικά Cookies» που δίνουν πλήροφορίες για το σχολείο μας, ώστε οι 

διαφήμίσεις μας να είναι στοχευμένες στις δικές σας προτιμήσεις. 

 
Τα cookies που χρησιμοποιούμε 

 

Ονομασία: PHPSESSID 
Κατήγορι α: Υποχρεώτικο   - “session cookie” 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Διατήρει  τήν κατα στασή συ νδεσής του χρή στή σε ο λες τις 
υπο-σελι δες. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Ει ναι πα ντοτε ενεργοποιήμε νο και δεν ε χετε δυνατο τήτα 
να το απενεργοποιή σετε. 
 
Ονομασία: _icl_current_language 
Κατήγορι α: Υποχρεώτικο   - “session cookie” 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Αποθήκευ ει τήν προτι μήσή γλώ σσας. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Ει ναι πα ντοτε ενεργοποιήμε νο και δεν ε χετε δυνατο τήτα 
να το απενεργοποιή σετε. 
 
Ονομασία: _ga 
Κατήγορι α: Cookies Ανα λυσής 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Google Analytics που χρήσιμοποιου με για τή συλλογή  
στατιστικώ ν στοιχει ών σχετικα  με τή χρή σή του ιστο τοπου. Για λεπτομερε στερή 
ενήμε ρώσή μπορει τε να διαβα σετε τή σχετική  πολιτική  απορρή του τής Google. Η δια ρκεια 
«ζώή ς» τους ει ναι 24 μή νες. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Μπορει τε να αντιταχθει τε στή συλλογή  τών δεδομε νών 
που παρα γονται απο  το cookie και σχετι ζονται με τή χρή σή τής ιστοσελι δας σας 
(συμπεριλαμβανομε νής τής διευ θυνσής IP) στήν Google καθώ ς και τήν επεξεργασι α αυτώ ν 
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τών δεδομε νών απο  τήν Google, κατεβα ζοντας και εγκαθιστώ ντας τον διαθε σιμο πλοήγο  
plug-in ακολουθώ ντας τον παρακα τώ  συ νδεσμο: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr. Ενδεχο μενή απενεργοποι ήσή τών cookies 
Ανα λυσής δεν επήρεα ζει α μεσα τήν περιή γήσή  σας, αλλα  περιορι ζει τή δυνατο τήτα  μας να 
βελτιώ νουμε τον ιστο τοπο. 
 
Ονομασία: gid 
Κατήγορι α: Cookies Ανα λυσής 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Google Tag Manager που χρήσιμοποιου με για να 
μετρή σουμε τήν αποτελεσματικο τήτα τής ιστοσελι δας μας, με σκοπο  να βελτιώ σουμε τήν 
εμπειρι α χρή σής. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Ενδεχο μενή απενεργοποι ήσή τών cookies ανα λυσής δεν 
επήρεα ζει α μεσα τήν περιή γήσή  σας, αλλα  περιορι ζει τή δυνατο τήτα  μας να βελτιώ νουμε 
τον ιστο τοπο. 
 
Ονομασία: gat 
Κατήγορι α: Cookies Ανα λυσής 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Χρήσιμοποιει ται απο  το Google Tag Manager, για να 
ελαχιστοποιή σει τήν απαιτου μενή ταχυ τήτα μεταφορα ς δεδομε νών ή οποι α απαιτει ται απο  
τήν χρή σή του Google Tag Manager. Η δια ρκεια «ζώή ς» τους ει ναι ο σος και ο χρο νος 
παραμονή ς στήν ιστοσελι δα. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Ενδεχο μενή απενεργοποι ήσή  του δεν επήρεα ζει α μεσα 
τήν περιή γήσή  σας. 
 
Ονομασία: cfduid 
Κατήγορι α: Λειτουργικο  Cookie 
Περιγραφή  / σκοπο ς / δια ρκεια: Cookie διαχει ρισής κι νήσής που χρήσιμοποιου με πριν τήν 
προβολή  video απο  τήν ιστοσελι δα μας, και βοήθα  να γι νεται επιλογή  ταχυ τερου 
εξυπήρετήτή , ο πώς επι σής μας βοήθα  στο ε λεγχο ο τι το αι τήμα προβολή ς τής ιστοσελι δας 
μας ει ναι αποτε λεσμα ήθελήμε νής ανθρώ πινής βου λήσής και ο χι αποτε λεσμα κα ποιου 
κακο βουλου λογισμικου . Η δια ρκεια ζώή ς του ει ναι 12 μή νες. Για λεπτομερε στερή 
ενήμε ρώσή μπορει τε να διαβα σετε https://www.cloudflare.com/privacyshield/. 
Ενεργοποι ήσή / Απενεργοποι ήσή: Ενδεχο μενή απενεργοποι ήσή αυτου  του cookie δεν 
επήρεα ζει α μεσα τήν περιή γήσή  σας, αλλα  περιορι ζει τή δυνατο τήτα  μας να διατήρου με 
τους εξυπήρετήτε ς μας σε υψήλή  διαθεσιμο τήτα. 

 
 

4. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας 
 

Η επεξεργασι α τών δεδομε νών σας με σώ του ιστο τοπου στήρι ζεται στις κατώτε ρώ νομικε ς 
βα σεις που προβλε πονται στή νομοθεσι α: 

1. Βα σή για τήν καταχώ ρισή τής διευ θυνσής διαδικτυακου  πρώτο κολλου και τήν 
επεξεργασι α τών στοιχει ών απο  τα αρχει α καταγραφή ς και το υποχρεώτικο  cookie, ει ναι το 
ε ννομο συμφε ρον μας να προστατευ ουμε τήν ασφα λεια και τήν ακεραιο τήτα του 
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ιστο τοπου. 

2. Η επεξεργασι α τών στοιχει ών απο  τα προαιρετικα  cookies στήρι ζεται στή συγκατα θεσή  
σας δήλαδή  στήν ενεργοποι ήσή κα θε cookie κατα  τήν ει σοδο  σας στον ιστο τοπο, τήν οποι α 
μπορει τε οποτεδή ποτε να ανακαλε σετε με τον ι διο τρο πο, απενεργοποιώ ντας τα cookies 
που δεν επιθυμει τε. 

 

5. Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων 
 
Ο ιστο τοπoς παραπε μπει σε διαδικτυακου ς το πους τρι τών που ενδεχομε νώς προβαι νουν 
και σε α λλες επεξεργασι ες δεδομε νών τών επισκεπτώ ν/χρήστώ ν τους, χρήσιμοποιου ν 
διαφορετικα  cookies κ.λπ. Τα Εκπαιδευτή ρια Ε. Μαντουλι δή δεν φε ρουν οποιαδή ποτε 
ευθυ νή για αυτου ς τους διαδικτυακου ς το πους και για οποιοδή ποτε σχετικο  θε μα, θα 
πρε πει να επικοινώνει τε με τους αντι στοιχους ιδιοκτή τες τους. 
 

6. Χρόνος τήρησης των δεδομένων 
 

Η διευ θυνσή διαδικτυακου  πρώτοκο λλου (IP address) τής συσκευή ς σας (υπολογιστή ς, 
κινήτο  ή  ταμπλε τα) που καταχώρι ζεται αυτο ματα στον εξυπήρετήτή  μας (server) κατα  τήν 
ει σοδο  σας στον ιστο τοπο  μας τήρει ται τρεις μή νες απο  τήν ήμερομήνι α εισο δου σας στον 
ιστο τοπο και, εν συνεχει α, διαγρα φεται αυτομα τώς.  

Τα session cookies διαγρα φονται ο ταν αποσυνδεθει τε ή  κλει σετε τον περιήγήτή . Καθο σον 
αφορα  στα «προαιρετικα » cookies, αυτα  τήρου νται για ο σο χρο νο αναφε ρεται στον 
παραπα νώ πι νακα («Πι νακας με τα cookies που χρήσιμοποιου με»).  

Στοιχει α που εσει ς μας παρε χετε, για να επικοινώνή σετε μαζι  μας, ει τε με σώ e-mail ει τε 
με σώ τής φο ρμας επικοινώνι ας τής ιστοσελι δας μας (το e-mail σας, πιθανο ν το ο νομα και 
το τήλε φώνο  σας), αποθήκευ ονται για ο σο καιρο  απαιτει ται, προκειμε νου να απαντή σουμε 
στα ερώτή ματα  σας και, εφο σον ή αποθή κευσή δεν απαιτει ται πλε ον, διαγρα φουμε τα εν 
λο γώ δεδομε να ή  περιορι ζουμε τήν επεξεργασι α τους, στή περι πτώσή που δεν υφι σταται 
υποχρε ώσή αποθή κευσής απο  το νο μο. 

Σε περι πτώσή ε γερσής δικαστικώ ν ή  εξώ δικών αξιώ σεών, τα δεδομε να θα διατήρήθου ν 
με χρι τήν αμετα κλήτή επι λυσή ή  τήν παραγραφή  τους.  

 

7. Αναθεωρήσεις 
 
Πριν απο  κα θε ενδεχο μενή αλλαγή  στήν επεξεργασι α προσώπικώ ν δεδομε νών με σώ του 
ιστο τοπου, θα τροποποιή σουμε αντι στοιχα τήν παρου σα ενήμε ρώσή και θα τήν 
αναρτή σουμε, ώ στε να ενήμερώθει τε σχετικα  και να μπορει τε να ασκει τε αποτελεσματικα  
τα δικαιώ ματα  σας. Μπορει τε να ενήμερώθει τε αναλυτικα  για τήν πολιτική  προστασι ας 
δεδομε νών τών Εκπαιδευτήρι ών εδώ . 
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