
 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ HOWMET AEROSPACE COOKIE 

 
Αυτός ο ιστότοπος είναι ένας από τους διάφορους ιστοτόπους (οι «ιστότοποι») που ανήκουν και λειτουργούν 

από την Howmet Aerospace Inc. (μαζί με τους συνεργάτες και τις θυγατρικές της “Howmet Aerospace”, «εμείς» 

ή «εμάς»). Διαβάστε αυτήν την Πολιτική cookie και παρόμοιας τεχνολογίας («Πολιτική cookie») για να 

κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookie, web beacons και τεχνολογίες παρακολούθησης, 

πώς κοινοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχουν και πώς μπορείτε να ελέγξετε ή να διαχειριστείτε τη 

συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες. 

 
Αυτή η Πολιτική Cookie ενσωματώνεται στην πολιτική απορρήτου μας. Οι όροι με κεφαλαία που δεν 

ορίζονται εδώ θα έχουν τους ορισμούς που παρατίθενται στην πολιτική απορρήτου.  

 
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες με τους ακόλουθους τρόπους. Σε διαφορετική περίπτωση, 

όπως σας ανακοινώνουμε κατά καιρούς, (εξαρτάται από την συγκατάθεσή σας όταν απαιτείται από τους 

ισχύοντες νόμους). 

 
Τι είναι τα Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες; 

 
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετεί ένας ιστότοπος στη συσκευή σας. Τα cookies 

χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για ασφάλεια, για να μάθουν και να βελτιώσουν τον τρόπο 

πλοήγησης των χρηστών σε έναν ιστότοπο, ή για να ενεργοποιήσουν διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα 

cookies μπορούν να επιτρέψουν στον ιστότοπο να αποθηκεύσει τον κωδικό πρόσβασής σας, να προσδιορίσει εάν 

είναι η πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, και πόσο μείνατε σε κάθε σελίδα, να προσδιορίσει εάν μεταφερθήκατε 

στον ιστότοπο από άλλον ιστότοπο και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. 

 
Παρόμοιες τεχνολογίες, όπως web beacons ή pixel tags λειτουργούν συνήθως μέσω της χρήσης μικρών αρχείων, 

όπως GIF ή PNG, τα οποία ανοίγονται σε μια σελίδα, μια διαφήμιση ή σε ένα email. Το αίτημα για αυτά τα αρχεία 

από έναν διακομιστή αποκαλύπτει ορισμένες πληροφορίες, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, τη 

διεύθυνση IP, και άλλες πληροφορίες. Τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης (μερικές φορές αναφέρονται ως web 

beacons), είναι ηλεκτρονικές ετικέτες με ένα μοναδικό αναγνωριστικό ενσωματωμένο σε ιστότοπους, διαδικτυακές 

διαφημίσεις ή/και email, και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες χρήσης, όπως εμφανίσεις διαφημίσεων 

ή κλικ, μέτρηση της δημοτικότητας των Ιστότοπων, σχετικής διαφήμισης και πρόσβαση στα cookie των χρηστών. 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέξουμε, να αναλύσουμε και να 

συσχετίσουμε με άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις συσκευές που 

χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στους Ιστότοπους, όπως διευθύνσεις IP, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, 

γλώσσα προγράμματος περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και 

άλλες πληροφορίες σχετικά με τους υπολογιστές ή/και τις κινητές συσκευές σας, στο βαθμό που διατίθενται από τη 

συσκευή σας, το λειτουργικό σύστημα ή τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε επιλέξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής ή του προγράμματος 

περιήγησής σας μέσω μιας κοινής διαδικασίας γνωστής ως “δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής”. 

 
Άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης περιλαμβάνουν επίσης τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (επίσης γνωστά ως 

«Flash cookies»), HTML cookies ή άλλο λογισμικό παρακολούθησης που αποθηκεύει δεδομένα στη συσκευή σας 

για λογαριασμό τρίτων. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να εγκατασταθούν μέσω του προγράμματος περιήγησής σας ή 

άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα αρχεία 

μπορεί να εγκατασταθούν από εμάς ή από τρίτους. Για τον έλεγχο της αποθήκευσης δεδομένων μέσω τέτοιου 

λογισμικού, ενδέχεται να απαιτείται από τους χρήστες να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους στο ίδιο το λογισμικό, 

μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ή μέσω της χρήσης εξειδικευμένων πρόσθετων ή plug-in. 

 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της περιόδου σύνδεσης και των μόνιμων cookie; 

 
Όλα τα cookie έχουν προθεσμία για την αποθήκευσή τους. Τα Cookies ταξινομούνται συνήθως ως «cookies περιόδου 

λειτουργίας» ή «επίμονα cookie» ανάλογα με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης. Τα cookies περιόδου λειτουργίας 

παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας ενώ είστε συνδεδεμένοι σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο και συνήθως 

«λήγουν» ή διαγράφονται από τη συσκευή σας όταν ή λίγο αφού φύγετε από τον ιστότοπο, κλείσετε το πρόγραμμα 

περιήγησης ή όταν τα διαγράψετε. Τα μόνιμα cookie παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα, μερικές φορές επ 'αόριστον, ή έως ότου τα διαγράψετε. 

 
 
Πώς μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να επηρεάσουν το απόρρητό μου; 

https://www.howmet.com/privacy/


 

 
Πληροφορίες από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας με την πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστότοπους. Για 

παράδειγμα, οι πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των 

μορφών συμπεριφοράς στον ιστότοπο ή απλώς για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη σύνδεση πληροφοριών 

σχετικά με την περιήγησή σας, την προβολή ή άλλες χρήσεις με τη μοναδική συσκευή σας, το πρόγραμμα 

περιήγησης και άλλες προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα cookies, καθώς και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης 

και ανάλυσης και πώς μπορούν να επηρεάσουν το απόρρητό σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

www.allaboutcookies.org και την πολιτική απορρήτου μας. 
 

Ποια cookies/τεχνολογίες χρησιμοποιούμε και πώς τα χρησιμοποιούμε/κοινοποιούμε; 

 
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για διάφορους σημαντικούς λόγους. Πρώτον, 

χρησιμοποιούμε cookie για «βασικούς» ή «λειτουργικούς» σκοπούς, που σημαίνει ότι επιτρέπουν διάφορες 

λειτουργίες των Ιστότοπων. Ορισμένα άλλα cookies “αναλυτικών στοιχείων” ή “απόδοσης” και παρόμοιες 

τεχνολογίες, παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ή εκτελούνται οι Ιστότοποι και πώς 

αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τους Ιστότοπους.  

 
Λάβετε υπόψη ότι τα συγκεκριμένα cookies και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, ενδέχεται να αλλάξουν 

χωρίς προειδοποίηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους αναλυτικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως το Google Analytics, για να βελτιώσουν τα αναλυτικά στοιχεία του ιστότοπού 

μας. Δείτε το μενού ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας για μια λίστα με τα cookies που 

χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή στους Ιστοτόπους μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο cookie 

ή άλλη τεχνολογία. 

 
Χρησιμοποιούμε γενικά τους ακόλουθους τύπους cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστοτόπους μας:  

 
Βασικά και λειτουργικά cookies/τεχνολογίες 

 
Οι Ιστότοποί μας συνήθως χρησιμοποιούν ορισμένα cookies, web beacons, και τεχνολογίες παρακολούθησης που 

επιτρέπουν διάφορες λειτουργίες στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, οι Ιστότοποι που βασίζονται στο πρόγραμμα 

περιήγησης, ζητούν την εγκατάσταση των απαραίτητων cookie για να διατηρήσουν μια ενεργή περίοδο λειτουργίας 

ή να σας κρατήσουν συνδεδεμένους στον λογαριασμό σας. Οι Ιστότοποί μας που βασίζονται στο πρόγραμμα 

περιήγησης ενδέχεται επίσης να ζητήσουν την εγκατάσταση ενός cookie για διάφορες λειτουργίες, για παράδειγμα, 

εάν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να θυμάται το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, ή να 

παραμείνει συνδεδεμένος μετά τη λήξη μιας περιόδου σύνδεσης. Λάβετε υπόψη ότι εάν το πρόγραμμα περιήγησής 

σας δεν δέχεται cookies ή εάν δεν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτά τα cookies, αυτές οι λειτουργίες 

ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή η εμπειρία σας να γίνει δυσάρεστη. 

 
Analytics cookies/technologies 

 
Οι Ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies, web beacons και τεχνολογίες παρακολούθησης για να κατανοήσουν πώς 

οι χρήστες πλοηγούνται στους Ιστοτόπους μας και προσδιορίζουν το περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες. Για 

παράδειγμα, κατά την πρώτη άφιξή σας στον ιστότοπό μας, οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να εγκαταστήσουν πολλά 

cookies περιόδου λειτουργίας που παρακολουθούν τη διάρκεια της παραμονής σας σε κάθε σελίδα. Οι Ιστότοποί 

μας ενδέχεται επίσης να εγκαταστήσουν επίμονα cookies που μας βοηθούν να παρακολουθούμε τον αριθμό των 

επιστρεφόμενων επισκεπτών και να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες φτάνουν στους Ιστοτόπους μας. Αυτά τα 

cookies, web beacon και τεχνολογίες παρακολούθησης, χρησιμοποιούνται γενικά για τη βελτίωση της απόδοσης των 

Ιστοτόπων μας, και για να μάθουν πώς οι χρήστες φτάνουν και αλληλεπιδρούν με τις δυνατότητες των Ιστοτόπων 

μας ή άλλων Ιστοτόπων. 

 
Αυτά τα cookies ή τεχνολογίες μπορεί να παρέχονται ή να ελέγχονται από εμάς, ή από τους αξιόπιστους τρίτους 

παρόχους υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή συνεργαζόμαστε με ορισμένους παρόχους 

αναλυτικών στοιχείων (όπως η Google) για την ανάλυση της χρήσης των Ιστοτόπων μας. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να αναλυθούν συνολικά από τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας ή να συνδεθούν από εμάς με άλλες 

πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. 

 
Cookies/τεχνολογίες που σχετίζονται με διαφημίσεις και στόχευση 

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.howmet.com/privacy/


 

 
Οι Ιστότοποί μας χρησιμοποιούν επίσης cookies, web beacons και τεχνολογίες παρακολούθησης για να 

κατανοήσουν, να προσαρμόσουν και να παραδώσουν περιεχόμενο και διαφημίσεις μέσω των Ιστοτόπων μας. Για 

παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους, όπως διαφημιστές δικτύου και ανταλλαγές διαφημίσεων, για 

την προβολή διαφημίσεων μέσω του Διαδικτύου, και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών 

ανάλυσης για να αξιολογήσουμε και να παρέχουμε σε εμάς ή/και σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 

αυτών των διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων και προβολή των διαφημίσεων και του περιεχομένου μας. Οι 

πληροφορίες που συλλέγουν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, όπως 

οι σελίδες που έχετε δει. Αυτές οι τεχνολογίες παρακολούθησης τρίτων ενδέχεται να ενημερώνουν, να 

βελτιστοποιούν και να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει της χρήσης σας σε Ιστότοπους και τυχόν δημογραφικές 

πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των Ιστοτόπων από εσάς. Για παράδειγμα, αυτές οι τεχνολογίες: 

συνήθως (α) αποκτούν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές σας, προκειμένου να σας 

βοηθήσουν να παρέχετε πιο σχετικές διαφημίσεις και υπηρεσίες σε εσάς. (β) Δεν σας επιτρέπουν να βλέπετε τις 

ίδιες διαφημίσεις πάρα πολλές φορές. Και (γ) κατανοούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που σας 

έχουν παραδοθεί. 
 

Αυτή η συλλογή και η στόχευση διαφημίσεων πραγματοποιούνται τόσο στους Ιστοτόπους μας, όσο και σε 

ιστοτόπους τρίτων που συμμετέχουν στο δίκτυο διαφημίσεων, όπως ιστότοποι που διαθέτουν διαφημίσεις που 

προβάλλονται από το δίκτυο διαφημίσεων. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε πληροφορίες, σχετικά με τη δική 

σας χρήση στους Ιστοτόπους μας, στους συνεργάτες που διαθέτουμε για διαφήμιση και ανάλυση, και ενδέχεται 

να συνδέσουμε δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις τεχνολογίες με άλλες πληροφορίες που διατηρούμε 

για εσάς (για παράδειγμα, εάν είστε επισκέπτης σε εμάς ή αν έχετε λογαριασμό). Αυτή η διαδικασία μας βοηθά 

επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μάρκετινγκ και να μάθουμε 

περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. 

Εμείς και τρίτοι προμηθευτές χρησιμοποιούμε από κοινού τεχνολογίες τρίτων για να αναφέρουμε τον τρόπο με 

τον οποίο οι εμφανίσεις διαφημίσεων, οι χρήσεις διαφημιστικών ιστοτόπων και οι αλληλεπιδράσεις σας με 

αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων ή/και οι ιστότοποι διαφημίσεων σχετίζονται με επισκέψεις στους ιστοτόπους 

μας. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 

Πώς μπορώ να διαγράψω τα cookies ή να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου; 

 
Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies, τα web beacon και τις τεχνολογίες παρακολούθησης ή να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας για τη συλλογή πληροφοριών με διάφορους τρόπους. Πρώτον, πολλά προγράμματα περιήγησης 

σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησης να επιτρέπει ή να αποκλείει την 

εγκατάσταση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα 

περιήγησής σας, χρησιμοποιώντας το μενού απορρήτου του προγράμματος περιήγησής σας. 

 
Οι τρίτοι μπορούν να σας προσφέρουν μια επιλογή για το εάν θα συλλέξετε ή όχι τις πληροφορίες σας για τον 

σκοπό αυτό. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό ή για να εξαιρεθείτε από τους ιστότοπους ανάλυσης 

και μάρκετινγκ της Google, επισκεφθείτε τα http://www.google.com/analytics/tos.html Όρους χρήσης του 

Google Analytics, την Πολιτική απορρήτου της Google ή την εξαίρεση του Google Analytics. Για να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από τη χρήση cookies της Google, επισκεφθείτε τις Ρυθμίσεις 

διαφημίσεων της Google εδώ. 
 

Εάν θέλετε να κάνετε κινήσεις για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση συγκεκριμένων διαδικτυακών 

διαφημιστών, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης της Digital Advertising Alliance στη διεύθυνση 

http://www.aboutads.info/choices ή το Network Advertising Initiative στη διεύθυνση  

www.networkadvertising. org /optout_nonppii.asp ή εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, στη διεύθυνση 

http://www.youronlinechoices.eu. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των cookies ή 

άλλων επιλογών στο διαδίκτυο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Λάβετε υπόψη ότι τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν μια λειτουργία “μην 

παρακολουθείτε” που μπορεί να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας. Για τους ιστοτόπους μας, αυτό το 

διαχειρίζεται το σύστημα συναίνεσης Cookie που χρησιμοποιούμε. 

 
Ενημερώσεις σε αυτήν την πολιτική 

 
Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Cookie κατά καιρούς. Θα δημοσιεύσουμε την πιο πρόσφατη 

έκδοση αυτής της Πολιτικής Cookie με την ημερομηνία έναρξης ισχύος στους Ιστοτόπους μας. Η συνεχής χρήση 

των Ιστοτόπων σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής Cookie 

https://www.howmet.com/privacy/
http://www.google.com/analytics/tos.html
https://policies.google.com/privacy
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out
https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

