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Εισαγωγή 

Η παρούσα πολιτική αφορά στην εταιρεία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», εφεξής καλούμενη «TRASTOR». 

Η TRASTOR δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της καθώς και άλλες υπηρεσίες. Η πολιτική αυτή, εξηγεί τι είναι 
τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο η TRASTOR τα χρησιμοποιεί και τι μπορείτε να κάνετε για να 
διαχειριστείτε τον τρόπο χρήσης των cookies. 

Χρήση των Cookies 

Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά 
αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies. Αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις 
ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για μια ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μην 
ρυθμίζονται κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπο ή πλοηγήστε στις σελίδες του. Θέλουμε ο 
ιστότοπός μας να είναι χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies 
μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. 

Τα cookies αυτά δεν είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη βασική λειτουργικότητα του ιστοτόπου 
μας, αλλά είναι σχεδιασμένα για να σας παρέχουνε εξατομικευμένη πλοήγηση. Ωστόσο, μπορείτε 
να διαγράψετε ή να σταματήσετε να δέχεστε τα cookies αυτά οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Σε 
αυτή την περίπτωση ενδέχεται να χάσετε κάποιες από τις λειτουργείες που παρέχονται. Οι 
σχετιζόμενες με τα cookies πληροφορίες, δεν χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, για να σας αναγνωρίσουν προσωπικά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. 

Τα Cookies που Χρησιμοποιούμε 

Σε αυτή την ενότητα, η TRASTOR ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους χρήστες για το είδος των 
Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό της, και περιγράφονται εν συντομία οι λόγοι 
συλλογής τους. 

Cookies απόδοσης: Τα cookies αυτά συλλέγουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το πως οι 
επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, όπως τις σελίδες που επισκέπτονται πιο συχνά και αν 
εμφανίζονται μηνύματα λάθους στους χρήστες. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν πληροφορίες 
ικανές να αναγνωρίσουν ένα χρήστη καθώς συλλέγουν αθροιστικές κυρίως πληροφορίες. 
Χρησιμοποιούνται κυρίως για το πως λειτουργεί ο ιστότοπος και για να βελτιώσουν την πλοήγησή 
σας. 

Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα για το πως χρησιμοποιούμε τα cookies απόδοσης: 

➢ Για τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις επισκέψεις που δέχεται η ιστοσελίδα μας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών, του χρόνο παραμονής στην 
ιστοσελίδα ή από που έχουν αναδρομολογηθεί οι επισκέπτες μας. 

➢ Για τη σύγκριση με άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από 
έμπιστες εταιρείες ανάλυσης. 

Τα cookies αυτά είναι συνήθως τρίτου μέρους (third-party cookies), τα οποία για λογαριασμό 
μας, τοποθετούνται από έμπιστους συνεργάτες (όπως η Google Analytics) στη συσκευή σας. 
Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου τους για να μάθετε πως χρησιμοποιούνται τα 
cookies από τις υπηρεσίες των συνεργατών μας. 

https://policies.google.com/privacy?hl=el
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Έλεγχος των Cookies 

Υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσετε να δέχεστε cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας 
ή σταματήσετε να δέχεστε cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές 
ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από 
διάφορους ιστότοπους, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. 

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των 
cookies. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις συνήθως στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» 
του προγράμματος περιήγησης. Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι 
μπορεί να είναι χρήσιμοι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Βοήθεια» στο πρόγραμμα 
περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες. 

➢ Ρυθμίσεις Cookie στον Internet Explorer 
➢ Ρυθμίσεις Cookie στον Firefox 
➢ Ρυθμίσεις Cookie στον Chrome 
➢ Ρυθμίσεις Cookie στον Safari web 
➢ iOS 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους στο διαδίκτυο, 
μπορείτε να βρείτε χρήσιμες τις ακόλουθες συνδέσεις: 

➢ Your online choices 
➢ Οδηγός Cookies Microsoft 
➢ All About Cookies 
➢ About Cookies 

Σχετικά με τα Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (για 
παράδειγμα, τον Internet Explorer ή το Safari) στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. 
Επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν στοιχεία όπως οι προτιμήσεις των χρηστών. Τα 
cookies ουσιαστικά λειτουργούν ως μια «μνήμη» για τον ιστότοπο, έτσι ώστε ο ιστότοπος να 
μπορεί να σας αναγνωρίσει κατά την επόμενη επίσκεψη σας στον ιστότοπο και να ανταποκριθεί 
κατάλληλα. 

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν κυρίως τα cookies για να: 

➢ αναγνωρίσουν τους χρήστες τους, 
➢ «θυμούνται» τις προσαρμοσμένες προτιμήσεις των χρηστών τους, 
➢ βοηθούν τους χρήστες τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους χωρίς να χρειάζεται να 

εισάγουν ξανά πληροφορίες κατά την περιήγηση τους από τη μία σελίδα στην άλλη ή 
όταν επισκέπτονται μετέπειτα τον ιστότοπο 

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποκαλούμενη συμπεριφορικά  
στοχευμένη διαφήμιση (behavioral target advertising) στο διαδίκτυο και για την προβολή 
διαφημίσεων σχετικών με κάτι που ο χρήστης αναζήτησε στο παρελθόν. 

Πώς χρησιμοποιούνται; 

Ο «web server» που παρέχει την ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή 
ή την κινητή συσκευή του χρήστη. Ένας εξωτερικός «web server» ο οποίος διαχειρίζεται τα αρχεία 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.youronlinechoices.com/
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
http://www.allaboutcookies.org/
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που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι επίσης σε θέση να αποθηκεύει τα 
cookies. Όλα αυτά τα cookies ονομάζονται «http header cookies». Ένας άλλος τρόπος 
αποθήκευσης των cookies είναι μέσω του κώδικα JavaScript που περιέχεται ή αναφέρεται σε 
αυτήν τη ιστοσελίδα. 

Κάθε φορά που ο χρήστης ζητά μια νέα ιστοσελίδα, ο «web server» μπορεί να λάβει τις τιμές των 
cookies που είχε ορίσει προηγουμένως και να επιστρέψει τη σελίδα με περιεχόμενο σχετικό με 
αυτές τις τιμές. Ομοίως, ο κώδικας JavaScript είναι σε θέση να διαβάσει ένα cookie που ανήκει 
στον τομέα του και να εκτελέσει ανάλογη ενέργεια. 

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι cookies; 

Τα cookies μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη διάρκεια ζωής τους και τον τομέα στον οποίο 
ανήκουν. Σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής τους, τα cookies είναι είτε: 

➢ session cookie, τα οποία διαγράφονται όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης 
ή 

➢ persistent cookie, τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή / συσκευή του χρήστη για μια 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. 

Όσον αφορά τον τομέα στον οποίο ανήκουν, υπάρχουν είτε: 

➢ first-party cookies, τα οποία έχουν οριστεί από τον διακομιστή ιστού της σελίδας 
επισκέψεων και έχουν κοινόχρηστο τομέα 

➢ third-party cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα από διαφορετικό τομέα στον τομέα 
της σελίδας που επισκέφθηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η ιστοσελίδα αναφέρει ένα 
αρχείο, όπως το JavaScript, που βρίσκεται εκτός του τομέα του. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Εάν έχετε κάποιες απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies ή 
τηρούνται οι ρυθμίσεις σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας:  

Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Αθήνα.  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας +30 210 6910016, φαξ: +30 210 3311956 email: info@trastor.gr 


