Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία
δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή
στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος
θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος
γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται
να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις
σελίδες του. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες και όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω
ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη χρήση του
ιστοτόπου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Σε περίπτωση που στα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης cookies
συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ως άνω
προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο https://www.athexgroup.gr/ είναι η
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο
email dataprotectionofficer@athexgroup.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 110,
104 42 Αθήνα, καθώς και να επισκεφθείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του
ιστοτόπου https://www.athexgroup.gr/ εδώ.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;
Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους, όπως π.χ.:
• για να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου
Αθηνών,
• για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας,
• για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως τη γλώσσα ή τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να μην
χρειάζεται να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο σε κάθε σας επίσκεψη,
• για να εντοπίζουμε και να επιλύουμε τυχόν σφάλματα και να ελέγχουμε την καλή λειτουργία και
την ασφάλεια του ιστοτόπου μας,
• για να θυμόμαστε και να μην σας ζητείται συνεχώς, εάν έχετε ήδη συμφωνήσει ή όχι, για τη χρήση
των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ποια Cookies Χρησιμοποιούμε- Πίνακας διαχείρισης των ρυθμίσεων
cookies
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τους κάτωθι τύπους cookies:

Απολύτως απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία και την διαφύλαξη
της ασφάλειας του ιστοτόπου μας και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών
του ιστοτόπου:
Ονομασία Cookie

COOKIE_SUPPORT
GUEST_LANGUAGE_ID
JSESSIONID
incap_ses_xxx

nlbi_xxx

visid_incap_xxx

Cookie Developer και Περιγραφή του

Έχει αναπτυχθεί από το Athex. Δείχνει αν
υποστηρίζονται cookies ή όχι
Έχει αναπτυχθεί από το Athex. Διατηρεί την επιλεγμένη
γλώσσα του χρήστη
Έχει αναπτυχθεί από το Athex. Διατηρεί τον αριθμό
σύνδεσης του χρήστη στο site
Incapsula DDoS Protection and Web Application
Firewall cookie.
Διατηρεί τα υπάρχοντα sessions.
Incapsula DDoS Protection and Web Application
Firewall cookie.
Χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι όλες οι
ενέργειες του χρήστη απευθύνονται στο ίδιο site
Incapsula DDoS Protection and Web Application
Firewall cookie.
Χρησιμοποιείται για να αναγνωριστούν οι χρήστες που
ήδη έχουν επισκεφτεί το site
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Cookies αναλύσεων (στατιστικά): Τα cookies αναλύσεων που παρέχονται από την Google Inc. και
επιτρέπουν την παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του ιστοτόπου και τη
μέτρηση της δραστηριότητας του ιστότοπου για τη βελτίωση του με βάση την ανάλυση των
δεδομένων χρήστη. Τα δεδομένα που λαμβάνουμε εμείς από τα cookies ανάλυσης είναι ανώνυμα και
επομένως δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν από εμάς οι χρήστες του ιστοτόπου από διαφορετικά
προγράμματα περιήγησης και συσκευές. Εάν ένας χρήστης απενεργοποιήσει τα cookies ανάλυσης,
κάθε συμβάν στο Google Analytics έχει αποκλειστεί και επομένως δεν θα συλλεχθούν πληροφορίες
σχετικά με τυχόν περαιτέρω ενέργειες του χρήστη στον ιστότοπο. Πιθανή περαιτέρω επεξεργασία των
δεδομένων που συλλέγονται από τα συγκεκριμένα cookies καλύπτεται από την σχετική πολιτική της
Google:
Ονομασία Cookie

Cookie Developer και Περιγραφή του

Χρόνος
τήρησης
δεδομένων

Χαρακτηρισμός

Αποδέκτες/
Κατηγορίες
Αποδεκτών

_ga

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του σκοπού
επίσκεψης του ιστοτόπου από τον χρήστη,
δημιουργώντας αναφορές για τη δραστηριότητα του
σε αυτόν για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

2 χρόνια

Στατιστικών

Google Inc.

_gat

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών
αναφορικά με την επισκεψιμότητα και τις πηγές
κίνησης, με σκοπό τη μέτρηση και τη βελτίωση της
επίδοσης του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα που
συλλέγονται
βοηθούν στην αναγνώριση των
δημοφιλών καθώς και των λιγότερο δημοφιλών
σελίδων και στην κίνηση των επισκεπτών στον
ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά
τα cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως
ανώνυμες.

1 Λεπτό

Στατιστικών

Google Inc.

_gid

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών
αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι
επισκέπτες τον ιστότοπο, δημιουργώντας αναφορές
για τη δραστηριότητα τους σε αυτόν για τη βελτίωση
της εμπειρίας των χρηστών Τα δεδομένα που
συλλέγονται είναι ανωνυμοποιημένα και αφορούν τον
αριθμό των επισκεπτών, την πηγή από την οποία
οδηγήθηκαν στον ιστότοπο και τις σελίδες που
επισκέφθηκαν.

1 ημέρα

Στατιστικών

Google Inc.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις
απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Απολύτως
Απαραίτητα, για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση.
Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα
χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να
εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να
διαγράψετε τα cookies.


Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
κάτω και δεξιά της οθόνης, επιλέγοντας ποιον τύπο cookies θα θέλατε να χρησιμοποιεί
η Ιστοσελίδα μας. Στο παρόν κείμενο της πολιτικής θα βρείτε ένα κατάλογο με όλα τα cookies
ανά κατηγορία (απαιτούμενα, στατιστικών).



Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε,
όποτε θελήσετε, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη
συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
o Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
o Google Chrome:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
o Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
o Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε
και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον
φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί
για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την
αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από τα
χρησιμοποιούμενα cookies, αλλά και για τα δικαιώματα σας και το πώς να τα ασκήσετε, θα βρείτε στη
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου μας εδώ.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό
κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις
12/01/2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.
Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη
τροποποίηση.

