Πολιτική Χρήσης και Διαχείρισης Cookies
1. Εισαγωγή
Οι εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» χρησιμοποιούν cookies για τη διασφάλιση της
αποδοτικής λειτουργίας του ιστότοπου, καθώς και για την εύχρηστη πλοήγησή σας
σε αυτόν. Η χρήση και διαχείριση Cookies πραγματοποιείται σε συμφωνία τόσο με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όσο και το με αρ.
Πρωτ. Γ/ΕΞ/1525/25.02.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας
δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».
Με την παρούσα Πολιτική Χρήσης και Διαχείρισης Cookies (εφεξής και «η Πολιτική»
ή «η Πολιτική Cookies») προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που
τηρούνται από τις εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας κατά την
επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση cookies και των συναφών
τεχνολογιών.
Η Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο
αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά σε αυτή. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ
στις 12/03/2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της, η ημερομηνία που αυτή έλαβε
χώρα θα αναφέρεται ρητώς. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies,
όπως ισχύει έπειτα από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
2. 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
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ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις
προτιμήσεις σας 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 ιστότοπου.
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ο ιστότοπος http://www.enexgroup.gr/ παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για
τον Όμιλο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο οποίος αποτελείται από την «Εταιρεία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και την
Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», αμφότερες
εδρεύουσες στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, Ελλάδα, τηλ.
επικοιν. 210-336-6400. Οι εν λόγω Εταιρείες είναι από κοινού Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας των δεδομένων σας, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια
αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, κατά την περιήγησή σας, επισκεφθείτε την Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου http://www.enexgroup.gr/
εδώ

4. Ποιοι
τύποι
cookies
χρησιμοποιούνται
στην
ιστοσελίδα
http://www.enexgroup.gr/
Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα http://www.enexgroup.gr/
είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).


Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα
διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο
του browser.



Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή
την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο
στο cookie χρονικό διάστημα.

5. Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι
πληροφορίες συλλέγονται;
Η ιστοσελίδα http://www.enexgroup.gr/ χρησιμοποιεί cookies για διάφορους
σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
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Απολύτως απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής
σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε
περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως π.χ. πρόσβαση σε
ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία
του ιστότοπου μας.
Cookies Λειτουργικότητας. Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον
διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη σας. Έτσι,
σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους
διαδικτυακούς τόπους.
Αναλυτικός Πίνακας Cookies που χρησιμοποιούμε
Ονομασία Cookie

Cookie
Developer
και
Περιγραφή του

Χρόνος τήρησης
δεδομένων

Χαρακτηρισμός

Αποδέκτης/
Κατηγορία
Αποδεκτών

COOKIE_SUPPORT

Επιτρέπει
την
αυτόματη σύνδεση
στο portal του
ιστότοπου μετά την
αρχική
σύνδεση.
Καταγράφεται
η
επιλογή του χρήστη
να παρακολουθείται
ή
να
μην
παρακολουθείται
από τα cookies
ανάλυσης.

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Απαραίτητο

AΤΗΕΧ Α.Ε.

Τα
δεδομένα
διαγράφονται όταν
τελειώνει
η
περιήγηση
του
χρήστη.

Απαραίτητο

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Developer
Inc.

LFR_SESSION_STATE_userId

Liferay

Χρησιμοποιείται για
την
ταυτοποίηση
του χρήστη, για την
τήρηση
μνήμης
αναφορικά με τη
γλώσσα
προτίμησης του και
τη διαχείριση της
περιήγησης
του,

3

τηρώντας το χρόνο
σύνδεσης
του
χρήστη.

GUEST_LANGUAGE_ID

COMPANY_ID

Developer Liferay
Inc.
Χρησιμοποιείται για
να διευκρινίσει τη
γλώσσα
που
επιλέγει ο χρήστης.
Developer Liferay
Inc
Τήρηση
του
μοναδικού
αναγνωριστικού
του επισκέπτη για
το
συγκεκριμένο
ιστότοπο.
Developer
Inc

ID

Τήρηση
του
κρυπτογραφημένου
μοναδικού
αναγνωριστικού ID
(του χρήστη).
Developer
Inc

USER_UUID

Liferay

Liferay

Τήρηση
του
κρυπτογραφημένου
μοναδικού
αναγνωριστικού
UUID
(του
χρήστη).
Developer
Inc

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο
εάν
ο
χρήστης του portal
συνδεθεί και επιλέξει
το πεδίο “Remember
me”,
εναλλακτικά
διαγράφονται όταν
τελειώνει
η
περιήγηση
του
χρήστη.
Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο
εάν
ο
χρήστης του portal
συνδεθεί και επιλέξει
το πεδίο “Remember
me”,
εναλλακτικά
διαγράφονται όταν
τελειώνει
η
περιήγηση
του
χρήστη.
Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

ΑΤΗΕΧ Α.Ε
Απαραίτητο

ΑΤΗΕΧ Α.Ε
Απαραίτητο

ΑΤΗΕΧ Α.Ε
Απαραίτητο

Λειτουργικότητας

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Liferay
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LOGIN

PASSWORD

REMEMBER ME

SCREEN_NAME

Είναι
κρυπτογραφημένες
πληροφορίες
αυθεντικοποίησης
κατά τη σύνδεση, ο
προεπιλεγμένος
τύπος
αυθεντικοποίησης
είναι
μία
ηλεκτρονική
διεύθυνση (email).
Το
cookie
χρησιμοποιείται για
την
κρυπτογράφηση
της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης (email).
Developer Liferay
Inc
Τήρηση
του
κρυπτογραφημένου
κωδικού
(του
χρήστη).
Developer Liferay
Inc
Τήρηση στη μνήμη
του εάν ο χρήστης
έχει επιλέξει το
πεδίο "Remember
me"
(«Θυμήσου
με»).
Developer Liferay
Inc
Τήρηση
του
κρυπτογραφημένου
ονόματος οθόνης.
Developer
Inc

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Λειτουργικότητας

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Λειτουργικότητας

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Λειτουργικότητας

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Τα
δεδομένα
τηρούνται για 1
χρόνο.

Λειτουργικότητας

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Liferay
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JSESSIONID

Είναι
στοιχείο
αυθεντικοποίησης
και
έχει
δημιουργηθεί για να
ανταποκρίνεται στα
αιτήματα
του
χρήστη
του
ιστότοπου
Developer
container

Τα
δεδομένα
διαγράφονται όταν
τελειώνει
η
περιήγηση
του
χρήστη.

Απαραίτητα

ΑΤΗΕΧ Α.Ε

Servlet

6. Πώς να ελέγξετε 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.
Τα συγκεκριμένα προαιρετικά cookies λειτουργικότητας ενεργοποιούνται μόνο
στην περίπτωση που είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες μας και επιλέξετε το
τετραγωνίδιο «Θυμήσου με» (”Remember me”) όταν εισάγετε τους κωδικούς σας
πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές, ώστε την επόμενη φορά να έχετε πρόσβαση
χωρίς να ζητηθεί να εισάγετε ξανά τους κωδικούς πρόσβασης.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που
χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε 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/enus/help/17442/windows-internet-explorer-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=e
n&answer=95647
o Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
o Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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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.
7. 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 πως να
τα ασκήσετε, θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του
Ιστότοπου μας εδώ.
Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πιθανές διευκρινίσεις αναφορικά με αξιώσεις ή τα
αιτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου μπορείτε να
απευθύνεται στον ορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη
ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, Ελλάδα και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση DataProtectionOfficer@athexgroup.gr .
8. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική
χρήση cookies;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των
μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες
http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.
9. Τα δικαιώματά σας
Σας υπενθυμίζουμε τα δικαιώματά σας που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τα οποία μπορείτε να
ενημερωθείτε αναλυτικά ανατρέχοντας και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων Ιστότοπου εδώ.
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