Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος http://hcmr.gr χρησιμοποιεί cookies, για να μας επιτρέψει να συλλέξουμε
πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας.
Στο συγκεκριμένο σημείο, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
cookies, pixels και gifs, από κοινού «cookies».
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλους του διαδικτυακούς τόπους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Εξηγεί τα
διαφορετικά είδη cookies που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο και τον τρόπο ελέγχου
τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για τα cookies οποτεδήποτε.
Κρίνεται επομένως σκόπιμο να ελέγχετε κάθε φορά την παρούσα για να ενημερωθείτε για το
πρόσφατο περιεχόμενο της πολιτικής μας για τα cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα θα
ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική για τα cookies αναρτηθεί στον διαδικτυακό
μας τόπο .
Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να αισθανθείτε πιο
ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση
έχετε μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας (στοιχεία επικοινωνίας) του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (dpo@lists.hcmr.gr) ή στην Α.Π.Δ.Π.Χ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ: +30210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr
Τι είναι τα Cookies
Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, θέλουμε να τις καταστήσουμε εύκολες, χρήσιμες και αξιόπιστες. Όπου
οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου, αυτό μερικές φορές συνεπάγεται τη πρόσβαση σε
περιορισμένες πληροφορίες της συσκευή σας (π.χ. υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο). Αυτά
περιλαμβάνουν μικρά αρχεία γνωστά ως cookies.
Τα Cookies, επομένως είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας,
στο tablet, στο κινητό και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο και κατά
συνέπεια και σε αυτό το διαδικτυακό τόπο. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις
ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό,
επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να αναγνωρίζουν συσκευές και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες
καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου ευκολότερη.
Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με διαφορετικά είδη cookies που μπορεί να αξιοποιεί ο
διαδικτυακός τόπος:
Ουσιώδη Cookies: είναι σημαντικά για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Είναι απολύτως
απαραίτητα Cookies, καθώς χωρίς αυτά μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε
συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί ομαλά. Τα cookies
αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιούμε είναι:
Cookie

Περιγραφή

Session Cookies Websites typically use session cookies to ensure that you are recognised when
you move from page to page within one site and that any information you have
entered is remembered. For example, if an e-commerce site did not use session

cookies then items placed in a shopping basket would disappear by the time you
reach the checkout. You can choose to accept session cookies by changing the
settings in your browser.
Cookies Λειτουργικότητας: Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτή την
κατηγορία έτσι ώστε να θυμάται ο διαδικτυακός μας τόπος και να σέβεται τις επιλογές που έχετε
κάνει κατά την περιήγηση στον Διαδικτυακό μας τόπο και να σας παρέχουμε πιο και
εξατομικευμένες λειτουργίες για να έχετε μία πιο πλούσια εμπειρία. Τα συγκεκριμένα cookies μας
βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies αυτής της
κατηγορίας που χρησιμοποιούμε είναι:
Cookie

Περιγραφή

Stored Cookies A cookie is a little piece of text send by a http server to a client. The client may
ignore or store the cookie. If stored, the client should store information about the
server (host, secure, cookie livetime, ...) as well. When sending a new request to
the same server, the cookie may also send by the client to the server.
Typical contents are login information, language settings or session id to provide
a statefull communication. Normally only the server creates/changes the cookie
value, the client may ignore the cookie or delete it if dated out. The content is
encrypted sometimes so the client cannot change it.

