
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αντικείμενο της Πολιτικής Cookies

Η Hellenic Train, μέλος του Ομίλου FS, με ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση Λ.

Συγγρού 41 & Πετμεζά 13, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού

απορρήτου σας κατά την περιήγησή σας στους διαδικτυακούς ιστοτόπους της.

Η παρούσα Πολιτική Cookies εξηγεί τί είναι τα cookies και πως αυτά χρησιμοποιούνται
στους

ιστότοπους που ανήκουν στην Hellenic Train και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαχείριση των προσωπικών σας

δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, στην Πολιτική Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα

ιστότοπο.

Έννοια

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο

περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που

επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις

ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το 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 όταν

περιηγείστε από μια σελίδα του σε άλλη. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε

ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς τον χρήστη.

Τύποι cookies

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Cookies:

A. Τα προσωρινά cookies (cookies συνεδρίας, session cookies) τα οποία διαγράφονται

αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του

φυλλομετρητή «browser»,



B. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα

περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε.

Η Hellenic Train για την καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών του ιστοτόπων

χρησιμοποιεί τόσο προσωρινά  όσο και μόνιμα cookies.

Χρήση cookies

Κάθε είδος cookies που χρησιμοποιούμε εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Όταν

επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την

ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να

χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα

cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν

τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των

ρυθμίσεων στον ιστότοπο (λ.χ. μέσω της απομνημόνευσης των προτιμήσεών σας

όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, ή για να σας διευκολύνουμε στην περιήγηση του

ιστοτόπου, κ.ο.κ.). Μέσω των cookies αυτών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για

τους χρήστες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα

που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση

του χρήστη. Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τα

συγκατάθεσή σας.

Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο

δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των

προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Cookies διαφημίσεων (τρίτων μερών): Πληροφορίες που αντλούνται μέσω της

τεχνολογίας cookies κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων

στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή

του σε ιστοσελίδες τρίτων. Προσθέτως, η σχετική τεχνολογία cookies επιτρέπει

μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστότοπο που

παρέπεμψε τον χρήστη στους ιστοτόπους μας. Η εγκατάσταση των cookies αυτών

γίνεται μόνον εφόσον χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας.

Cookies ανάλυσης (τρίτων μερών) και άλλες τεχνολογίες: Τα cookies αυτά συλλέγουν

στοιχεία για τον χρήστη του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου
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λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων του

ιστοτόπου, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης

στον ιστότοπο κ.ο.κ. Η εγκατάσταση των cookies αυτών γίνεται μόνον εφόσον

χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας.

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο

τους, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η

απενεργοποίηση των «απαραίτητων» cookies, καθώς είναι απαραίτητα για την ορθή

λειτουργία του ιστοτόπου. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί

ο ιστότοπος, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη χρήση τους ή μη κατά την πρώτη

είσοδό σας στον ιστότοπο, ενώ διατηρείτε πάντοτε τη δυνατότητα να τροποιήσετε τις

επιλογές σας για τη χρήση cookies μέσω των Ρυθμίσεων Cookies.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα

περιήγησης για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να

απορρίπτετε τη χρήση cookies. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση

cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε

αυτές.

Μπορείτε ακόμη να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies στον

υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας ακολουθώντας τη διαδικασία για τη διαγραφή τους

από τη μνήμη του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα

περιήγησης, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους συνδέσμους:

● Internet Explorer

● Mozilla Firefox

● Google Chrome

● Safari

● Opera

● Adobe (flashcookies)

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies, μπορείτε να

επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.
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https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html
http://www.allaboutcookies.org


Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και

τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Hellenic Train δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Cookies κατά καιρούς για

λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των

λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα

αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται

γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.
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