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1. Εισαγωγή
1.1 Σχετικά
Το παρόν έντυπο αποτελεί την Πολιτική Διαχείρισης Cookies της εταιρείας «ΠΡΟΥΝΤΕΣΙΑΛ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β. ΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. (PRUDENTIAL ACTUARIAL
SOLUTIONS PC)», εφεξής καλούμενη ως Prudential.
Με το παρόν, η Prudential δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν
χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες και οι λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχει σχεδιάσει ή επεξεργάζεται.
Η πολιτική αυτή, εξηγεί τι είναι τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τα δικαιώματα που
απορρέουν από τη χρήση των cookies.
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2. Γενικές Πληροφορίες για τα Cookies
2.1 Ορισμός
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (για παράδειγμα,
τον Internet Explorer, τον Google Chrome, τον Mozilla Firefox) στον υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή.
Ουσιαστικά, επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν κάποια δεδομένα, όπως π.χ. οι προτιμήσεις των
χρηστών. Τα cookies λειτουργούν ως μια «μνήμη» για τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει τον
χρήστη κατά τη χρήση ή την επόμενη επίσκεψή του και να ανταποκριθεί κατάλληλα.
Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν κυρίως τα cookies για να:


Αναγνωρίσουν τους χρήστες τους.



Συγκρατούν τις προσαρμοσμένες προτιμήσεις των χρηστών τους.



Βοηθούν τους χρήστες 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 με σκοπό την προβολή διαφημίσεων σχετικών με
κάτι που ο χρήστης αναζήτησε στο παρελθόν.

2.2 Χρήση
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 που περιλαμβάνονται
ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα, είναι επίσης σε θέση να αποθηκεύει cookies. Αυτά τα cookies ονομάζονται
«http header cookies». Επιπλέον, η γλώσσα προγραμματισμού Javascript (ή Ecmascript), έαν χρησιμοποιείται
σε μία ιστοσελίδα, μπορεί να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει cookies.
Κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει μια νέα ιστοσελίδα, ο «web server» ή η Javascript μπορεί να αναγνώσει
τις τιμές των cookies και να επιστρέψει στο χρήστη σχετικό περιεχόμενο.
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2.3 Τύποι
Τα cookies μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη διάρκεια ζωής τους και τον τομέα στον οποίο
ανήκουν. Με βάση τη διάρκεια ζωής τους, τα cookies χωρίζονται σε:


Session Cookies, τα οποία συγκρατούν πληροφορίες αλλά διαγράφονται όταν ο χρήστης κλείνει το
πρόγραμμα περιήγησης.



Persistent Cookies, τα οποία παραμένουν στη συσκευή του χρήστη για μια προκαθορισμένη χρονική
περίοδο.

Όσον αφορά τον τομέα στον οποίο ανήκουν, χωρίζονται σε:


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 της ιστοσελίδας. Αυτό
μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιούνται αρχεία τύπου JavaScript, που βρίσκονται σε διαφορετικό
τομέα.

2.4 Έλεγχος
Ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να παύσει τα cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Ωστόσο, η
επιλογή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται.
Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την αλλαγή των ρυθμίσεων, αναφορικά με τα
cookies. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται συνήθως στο μενού «Επιλογές» ή «Προτιμήσεις» ή «Ρυθμίσεις».
Ενδεικτικά, παρέχονται οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:
•

Ρυθμίσεις Cookie στον Internet Explorer

•

Ρυθμίσεις Cookie στον Firefox

•

Ρυθμίσεις Cookie στον Chrome

•

Ρυθμίσεις Cookie στον Safari

•

iOS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους στο διαδίκτυο, προσφέρονται οι
ακόλουθοι συνδέσμοι:
•

Your online choices

•

Οδηγός Cookies Microsoft

•

All About Cookies
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3. Cookies Prudential
3.1 Εισαγωγή
Για την σωστή λειτουργία των ιστότοπων που χειρίζεται η Prudential και ανάλογα τον ιστότοπο (εάν
απαιτείται ή όχι είσοδος με κωδικούς αναγνώρισης), ενδέχεται τηρούνται cookies έτσι ώστε να διατηρούνται
οι επιλογές των χρηστών (π.χ. στοιχεία ταυτοποίησης εισόδου) για ορισμένη χρονική διάρκεια.

3.2 Τύποι που χρησιμοποιούνται
Τα cookies που χρησιμοποιεί η Prudential είναι κυρίως SESSION COOKIES, τα οποία είναι απαραίτητα για την
πλοήγηση στον ιστότοπο και τη χρήση των λειτουργιών του, όπως η πλοήγηση σε ασφαλείς περιοχές. Χωρίς
αυτά τα cookies, δεν δύνανται να παρασχεθούν υπηρεσίες ατομικής και λοιπής πληροφόρησης.
Επίσης, υπάρχουν και Cookies Απόδοσης, τα οποία συλλέγουν 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 προσωπικές πληροφορίες.
Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιούνται και Cookies Λειτουργικότητας, τα οποία καταγράφουν πληροφορίες
σχετικές με τις επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα, οι παράμετροι έρευνας, το μέγεθος ή το χρώμα. Οι
πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη μια πιο ευχάριστη πλοήγηση στουςι της Prudential. Οι
πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της
λειτουργικότητας.
Τέλος, ενδέχεται σε ορισμένους ιστότοπους να χρησιμοποιούνται και Cookies Προσανατολισμού. Αυτά τα
cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες χρηστών όσο αφορά την περιήγηση τους στον
ιστότοπο. Σε περίπτωση όπου ο χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα ή διαμοιράζεται πληροφορίες με
τρίτους, όπως διαφημίσεις, τα cookies προσανατολισμού αποθηκεύουν αυτήν την πληροφορία. Τα cookies
αυτά σχετίζονται με υπηρεσίες τρίτων και περιέχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν
αναγνωρίσιμες τις προτιμήσεις περιήγησης.
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3.3 Συναίνεση
Η Prudential ακολουθεί πολιτική διαφάνειας και κατάλληλης ενημέρωσης όλων των χρηστών σχετικά με τη
λειτουργία των cookies των ιστότοπων που διαχειρίζεται και λαμβάνει την σαφή συγκατάθεση τους.
Χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο που διαχειρίζεται η Prudential, ο χρήστης αυτόματα αποδέχεται τη χρήση
των cookies όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται, η Prudential
συστήνει την αποφυγή της επίσκεψης του στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται.
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