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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
 
 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Γενικζς Πληροφορίες για Cookies (δεν αποτελεί νομικό ζγγραφο) 
 
Ο ιςτοχώροσ τθσ Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ (ΥΒΤ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ (ΥΕΕΒ) χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία Google Analytics τθν οποία παρζχει το Google, Inc. ("Google") 
για τθν ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ των δικτυακών τόπων.  Η υπθρεςία αυτι χρθςιμοποιεί "cookies", δθλαδι 
αρχεία κειμζνου που τοποκετοφνται ςτον υπολογιςτι ςασ και επιτρζπουν τθν ανάλυςθ του τρόπου με τον 
οποίο χρθςιμοποιείτε τουσ δικτυακοφσ τόπουσ.  Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρώνονται από τα cookies για το 
πώσ χρθςιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (όπωσ θ διεφκυνςθ IP) διαβιβάηονται ςτο Google και αποκθκεφονται 
ςε εξυπθρετθτζσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ.  Το Google χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ αυτζσ για να αξιολογεί 
πώσ χρθςιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να παρζχει ςτουσ χειριςτζσ ενδιαφζρουςεσ αναφορζσ για τθ 
δραςτθριότθτα του δικτυακοφ τόπου και για να προςφζρει και άλλεσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθ 
δραςτθριότθτα του δικτυακοφ τόπου και τθ χριςθ του Διαδικτφου.  Το Google μπορεί επίςθσ να διαβιβάηει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςε τρίτουσ όταν υποχρεοφται από το νόμο ι όταν οι τρίτοι επεξεργάηονται τισ 
πλθροφορίεσ για λογαριαςμό του. 
 
Το Google δεν ςυςχετίηει τθ διεφκυνςθ IP με άλλα δεδομζνα αποκθκευμζνα ς' αυτό.  Μπορείτε να αρνθκείτε 
τθ χριςθ των cookies επιλζγοντασ τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτον φυλλομετρθτι ςασ, αλλά κα πρζπει να 
γνωρίηετε ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ ίςωσ να μθν μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε όλεσ τισ λειτουργίεσ του 
δικτυακοφ τόπου.  Όταν χρθςιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ςυναινείτε ςτθν επεξεργαςία των 
δεδομζνων ςασ από το Google κατά τον τρόπο και για τουσ ςκοποφσ που προαναφζρκθκαν. 
 
 

 Οι πιο πάνω γενικζσ πλθροφορίεσ για Cookies υπάρχουν επίςθσ αναρτθμζνεσ (μαηί με άλλεσ 
πλθροφορίεσ) ςτον ιςτοχώρο τθσ Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ του ΥΕΕΒ, ςτθν ενότθτα 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ–Αποποίθςθ», ςτον ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link)  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/disclaimer_el/disclaimer_el?OpenDocument 
 

 Επιπρόςκετα, κατά τθν είςοδο ςασ ςτον ιςτοχώρο τθσ Υπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Τεχνολογίασ του ΥΕΕΒ, 
εμφανίηεται αυτόματα ςχετικό διαδικτυακό παράκυρο/ςφνδεςμοσ, που παραπζμπει ςτθν πιο πάνω 
ενότθτα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ–Αποποίθςθ». 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/disclaimer_el/disclaimer_el?OpenDocument

