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Πολιτική για τα cookies 
 
Εισαγωγή  
Πληροφορίες για τα cookies  
Η πλειονότητα των ιστοτόπων που επισκέπτεστε χρησιμοποιεί τα cookies για να βελτιώνει την 
εμπειρία του χρήστη, επιτρέποντας στον ιστότοπο να σας «θυμάται» για όσο χρόνο διαρκεί η 
επίσκεψή σας (μέσω των cookies συνεδρίας) ή για τις μελλοντικές σας επισκέψεις 
(αποθηκευόμενα cookies).  
 
Τα cookies επιτελούν ποικίλες λειτουργίες, όπως να επιτρέπουν την πλοήγηση μεταξύ των 
ιστοσελίδων με αποτελεσματικό τρόπο, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και να βελτιώνουν τη 
γενικότερη εμπειρία του χρήστη στον ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν την ευκολότερη και 
ταχύτερη αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο. Αν ένας ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies, 
εκλαμβάνει τον χρήστη ως νέο επισκέπτη κάθε φορά που μετακινείται σε άλλη ιστοσελίδα. Για 
παράδειγμα, αν έχετε εισαγάγει τα στοιχεία πρόσβασης και μετακινηθείτε σε άλλη ιστοσελίδα, ο 
ιστότοπος δεν θα σας αναγνωρίσει και θα ζητά κάθε φορά την εισαγωγή των στοιχείων 
πρόσβασης εκ νέου.  
 
Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν τα cookies και για να καθορίσουν με πιο στοχευμένο τρόπο 
τους αποδέκτες των διαφημίσεών τους ή των μηνυμάτων marketing με βάση, για παράδειγμα, τη 
γεωγραφική θέση ή/και τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών.  
 
Τα cookies μπορούν να δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου 
μέρους) ή από άλλους ιστοτόπους με στοιχεία ενσωματωμένα στη σελίδα που εσείς εμφανίζετε 
(cookies τρίτων μερών). Περισσότερες πληροφορίες.  
 
Τι περιέχει ένα cookie;  
Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας 
συσκευή από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να 
ανακτήσει ή να διαβάσει μόνο ο συγκεκριμένος διακομιστής. Κάθε cookie είναι μοναδικό για τον 
διακομιστή και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως ένα αναγνωριστικό ταυτότητας, το όνομα 
του ιστοτόπου και μια σειρά αριθμών. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να απομνημονεύει τις 
προτιμήσεις σας ή τα προϊόντα που έχετε επιλέξει στο καλάθι των αγορών σας.  
 
Τι πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε να αποθηκεύετε τα cookies  
Για ορισμένους ανθρώπους η ιδέα ότι ένας ιστότοπος αποθηκεύει πληροφορίες στον υπολογιστή 
τους ή στην κινητή συσκευή τους συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής, ιδίως αν οι 
πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους από τρίτους. Μολονότι η 
πρακτική αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει καμία βλάβη, μπορεί να μην επιθυμείτε, για παράδειγμα, 
την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Αν θέλετε, μπορείτε να 
μπλοκάρετε ορισμένα ή όλα τα cookies ή ακόμη και να διαγράψετε τα cookies που έχουν 
εγκατασταθεί ήδη στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι με τον τρόπο αυτό 
υπάρχει κίνδυνος να χάσετε ορισμένες λειτουργίες.  
 
Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies από την CNH Industrial  
Τα cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας ή αν έχετε πραγματοποιήσει 
είσοδο με στοιχεία πρόσβασης. Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι απολύτως αναγκαία για να 
σας επιτρέπουμε την πλοήγηση στον ιστότοπο ή για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες βασικές 
λειτουργίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε τη λειτουργία του 
ιστοτόπου αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας και για να ενισχύουμε τις επιδόσεις του ιστοτόπου 
μας έτσι ώστε να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.  
 
Στη συνέχεια παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies, καθώς και για 
τα κύρια cookies που αποθηκεύονται από τους ιστοτόπους της CNH Industrial.  
 



Cookies απολύτως 
αναγκαία  

Ορισμένα cookies είναι απολύτως αναγκαία για να μπορείτε να 
μετακινήστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις 
λειτουργίες του. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να 
καθορίσουμε τον αριθμό των επιμέρους χρηστών του 
ιστοτόπου ή να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η 
αυτόματη πρόσβαση στις υπηρεσίες της CNH Industrial.  

 Cookies απολύτως αναγκαία που δημιουργούνται από 
την CNH Industrial  

 

Όνομα του cookie  Σκοπός  
ISAWPLB  Το cookie αυτό (ISA Web Publishing Load Balancing) 

χρησιμοποιείται όταν δημοσιεύονται διάφοροι διακομιστές Web 
Front End στον διακομιστή ISA/TMG, έτσι ώστε τα αιτήματα να 
εξακολουθούν να κατευθύνονται στον ίδιο διακομιστή  

Λειτουργικά Cookies  Τα λειτουργικά cookies καταγράφουν τις πληροφορίες για τις 
επιλογές του χρήστη και μας επιτρέπουν την εξατομίκευση του 
ιστοτόπου ανάλογα με αυτές. Για παράδειγμα, αν δηλώσετε τη 
γεωγραφική σας θέση στην αρχική σελίδα της CNH Industrial 
για να μπορείτε να λαμβάνετε τοπικές ειδήσεις και την 
πρόγνωση του καιρού, θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να 
αποθηκεύσουμε τις γεωγραφικές σας προτιμήσεις. Τα 
λειτουργικά cookies μπορούν να εμφανίζονται και ως cookies 
Flash που αποθηκεύονται στον Adobe Flash Player και όχι 
στον browser. Χρησιμοποιούνται για να παρέχουν λειτουργίες 
όπως η αυτόματη επανεκκίνηση που αποθηκεύει το σημείο στο 
οποίο διακόπηκε το πρόγραμμα, καθώς και για την 
αποθήκευση προτιμήσεων, όπως των ρυθμίσεων της έντασης 
του ήχου.  

Λειτουργικά Cookies που δημιουργούνται από την CNH Industrial  
Όνομα του cookie  Σκοπός  
TimeZoneOffset  Cookie εφαρμογής που εντοπίζει τη διαφορά ώρας στον 

browser του χρήστη όταν χρησιμοποιεί τη σελίδα κράτησης στο 
ημερολόγιο.  

Cookies ασφαλείας  Χρησιμοποιούμε τα cookies ασφαλείας για την αναγνώριση των 
χρηστών, για να εμποδίζουμε τη δόλια χρήση των στοιχείων 
πρόσβασης και για να προστατεύουμε τους χρήστες από μη 
εγκεκριμένους τρίτους.  
Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies που 
περιέχουν κρυπτογραφημένα έγγραφα ή με ηλεκτρονική 
υπογραφή για έναν χρήστη ή/και για μια περίοδο πρόσβασης. 
Ο συνδυασμός των δύο αυτών cookies, μας επιτρέπει να 
μπλοκάρουμε μεγάλο αριθμό επιθέσεων, όπως τις 
προσπάθειες υποκλοπής του περιεχομένου των εντύπων που 
συμπληρώνουν οι χρήστες στις ιστοσελίδες.  

Cookies ασφαλείας που δημιουργούνται από την CNH Industrial  
Όνομα του cookie  Σκοπός  
.ASPXAUTH & 
ASP.NET_SessionId  

Cookies συνεδρίας για την αναγνώριση του χρήστη (Form 
Based Authentication).  
Τα cookies αναγνώρισης (σε περίπτωση cookies συνεδρίας) 
ενισχύουν τα επίπεδα ασφαλείας για την αναγνώριση (παρά τα 
αποθηκευόμενα cookies)  

 

Cookies επιδόσεων  Χρησιμοποιούμε τα cookies επιδόσεων στους ιστοτόπους της 
CNH Industrial για εσωτερικούς σκοπούς και για να παρέχουμε 
καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που 
παρέχουν τα cookies, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους 



ιστοτόπους της CNH Industrial, έτσι ώστε να βελτιώνουμε την 
παρουσίαση του περιεχομένου για τον χρήστη. Μας 
επιτρέπουν επίσης να δοκιμάζουμε ποικίλους τύπους 
σχεδιασμού για συγκεκριμένες σελίδες, όπως, για παράδειγμα, 
την αρχική σελίδα της CNH Industrial. Συνήθως, για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών απευθυνόμαστε σε ανεξάρτητες 
εταιρείες μετρήσεων και ερευνών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
cookies μπορούν να δημιουργούνται από τρίτες εταιρείες 
(cookies τρίτων μερών).  

Cookies επιδόσεων που δημιουργούνται από την CNH Industrial  
Όνομα του cookie  Σκοπός  
Google Analytics  Συχνά, ορισμένες υπηρεσίες online της CNH Industrial, μεταξύ 

των οποίων οι εφαρμογές για κινητές συσκευές, 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανάλυσης web Google Analytics 
που παρέχει η Google Inc. Η υπηρεσία Google Analytics 
εγκαθιστά ένα cookie για την αξιολόγηση της χρήσης αυτών 
των υπηρεσιών και συμπληρώνει μια έκθεση που αποστέλλεται 
σε εμάς.  

Διαφημίσεις βάσει 
της συμπεριφοράς 
online  

Οι ιστότοποι της CNH Industrial με λειτουργίες διαφήμισης 
εξατομικεύονται ανάλογα με τον εκάστοτε χρήστη. 
Χρησιμοποιούμε cookies για να καθορίζουμε τον τύπο της 
διαφήμισης που είναι πιο σημαντικός για εσάς ανάλογα με τα 
τμήματα των ιστοτόπων που επισκέπτεστε και τη γεωγραφική 
θέση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας. Ο πίνακας που 
ακολουθεί παρουσιάζει δεσμούς με τους μηχανισμούς opt-out 
για τις επιμέρους καταχωρίσεις των εταίρων μας.  
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπετε σε αυτά τα cookies να 
εγκατασταθούν ή όχι μέσω των ρυθμίσεων. Αν προτιμάτε το 
opt-out για τα cookies μιας συγκεκριμένης οργάνωσης, 
χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους δεσμούς.  

Cookies για διαφήμιση βάσει της συμπεριφοράς online  
Όνομα του cookie  Σκοπός  
Double Click  Το DoubleClick χρησιμοποιεί τα cookies για τη βελτίωση της 

διαφήμισης. Ορισμένες κοινές χρήσεις των cookies 
περιλαμβάνουν την επιλογή της διαφήμισης βάσει 
συσχετισμού με έναν χρήστη, προκειμένου να βελτιώνονται οι 
σχέσεις απόδοσης των διαφημιστικών εκστρατειών και να 
εμποδίζεται η εμφάνιση καταχωρίσεων που έχουν ήδη 
εμφανιστεί.  

 
Cookies τρίτων και ενσωματωμένο περιεχόμενο  
 
Cookies τρίτων  
Συνεργαζόμαστε με μία σειρά από τρίτες εταιρείες που μπορούν να εγκαθιστούν cookies στους ιστοτόπους 
τους για την υποστήριξη των λειτουργιών των ιστοτόπων μας (π.χ. Flickr, YouTube, Facebook κ.λπ.). Η 
CNH Industrial δεν ελέγχει τη διαχείριση αυτών των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
cookies αυτά, συμβουλευτείτε τους ιστοτόπους των τρίτων μερών.  
 
Τα cookies τρίτων παρουσιάζονται στον κατάλογο που ακολουθεί μαζί με πληροφορίες σχετικά με την 
επιλογή της απόρριψής τους.  
 

Cookies τρίτων  Οι σελίδες με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο μπορούν να 
περιέχουν cookies αυτών των ιστοτόπων. Ομοίως, όταν 
χρησιμοποιείτε τα κουμπιά κοινοποίησης σε έναν ιστότοπο της 
CNH Industrial, μπορεί να εγκατασταθεί ένα cookie από την 
υπηρεσία με την οποία επιλέξατε να κοινοποιήσετε το 
περιεχόμενο. Η CNH Industrial δεν ελέγχει τη διαχείριση αυτών 
των cookies και το εργαλείο αυτό δεν μπλοκάρει τα cookies 



αυτών των ιστοτόπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα cookies αυτά, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του τρίτου 
μέρους.  
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπετε σε αυτά τα cookies να 
εγκατασταθούν ή όχι μέσω των ρυθμίσεων. Αν προτιμάτε το opt-
out για τα cookies μιας συγκεκριμένης οργάνωσης, 
χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους δεσμούς.  

Cookies τρίτων  
Όνομα του cookie  Δεσμοί τρίτων  
Share This  Κανάλια κοινωνικής δικτύωσης  
 
Ενσωματωμένο περιεχόμενο  
Οι ιστοσελίδες της CNH Industrial περιέχουν ενσωματωμένα κουμπιά κοινοποίησης που σας επιτρέπουν να 
κοινοποιείτε εύκολα το περιεχόμενο στους φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε ένα 
από αυτά τα κουμπιά, μπορεί να εγκατασταθεί ένα cookie από την υπηρεσία με την οποία επιλέξατε να 
κοινοποιήσετε το περιεχόμενο. Η CNH Industrial δεν ελέγχει τη διαχείριση αυτών των cookies ούτε στην 
περίπτωση αυτή.  
 
Δημοσιοποίηση  
Δεν πωλούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τα cookies μας και δεν τις μεταβιβάζουμε σε τρίτους, 
εκτός και αν επιβάλλεται από τον νόμο (π.χ., σε κρατικές υπηρεσίες και στις αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με την εφαρμογή του νόμου).  
 
Αν θέλετε να ελέγχετε ποια cookies έχουν εγκατασταθεί στο σύστημά σας μέσω του ιστοτόπου της CNH 
Industrial, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα Cookies τρίτων.  
 

Marketing βάσει συμπεριφοράς  
Οι τεχνολογίες του marketing βάσει συμπεριφοράς προσφέρουν στους χρήστες και στους 
διαφημιζόμενους μια πιο εξατομικευμένη και αποδοτική εμπειρία, μέσω διαφημίσεων με 
περιεχόμενο που ενδιαφέρει περισσότερο τον χρήστη.  
 
Το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι ένα είδος "marketing βάσει συμπεριφοράς στον ιστότοπο", 
το οποίο χρησιμοποιεί τα cookies για να συγκεντρώνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
ιστοσελίδες του ιστοτόπου μας που επισκέπτεστε. Το σύστημα αυτό μπορεί επίσης να εντοπίσει τη 
διεύθυνση IP για να προσθέτει επιπλέον στοιχεία όπως η χώρα, η πόλη ή η επαρχία στην οποία 
βρίσκεστε, καθώς επίσης το όνομα τομέα (τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που 
χρησιμοποιείτε). Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να ομαδοποιούμε τους ανθρώπους με 
κοινά ενδιαφέροντα και να τους τοποθετούμε σε ένα "τμήμα αγοράς". Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να παρουσιάζουμε διαφημιστικές καταχωρίσεις που θεωρούνται ενδιαφέρουσες για τους 
ανθρώπους ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Θεωρούμε ότι η μέθοδος αυτή καθιστά τη 
διαφήμιση πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τους χρήστες και ότι συμβάλλει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουμε από τον ιστότοπο και από τους διαφημιζόμενους, 
αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να επενδύουμε σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας προς όφελος 
όλων των χρηστών μας.  
 
Συγκεντρωτικές πληροφορίες  
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ούτε εμείς ούτε οι προμηθευτές μας δεν θα επιχειρήσουμε 
ποτέ να εντοπίσουμε την προσωπική σας ταυτότητα και δεν θα γνωρίζουμε ποτέ ποιος είστε και 
ποιες σελίδες έχετε επισκεφτεί. Πράγματι, περιοριζόμαστε στη συγκέντρωση των σχετικών 
πληροφοριών για τη δημιουργία ομάδων ανθρώπων κατά τμήματα αγοράς. Η λειτουργία 
"marketing βάσει συμπεριφοράς στον ιστότοπο" διαφέρει από άλλες μορφές ομαδοποίησης 
συμπεριφορών, καθώς μας ενδιαφέρει μόνο η πλοήγησή σας στον ιστότοπο της CNH Industrial και 
δεν χρησιμοποιούμε ή δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα με ή από άλλους ιστοτόπους.  
 
1.1 Διαχείριση των cookies  
 
Cookies του browser web  



Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να 
εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν αποστέλλονται τα cookies ή για να τα απορρίψετε οριστικά. Μπορείτε 
επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί.  
 
Αν προτιμάτε να περιορίσετε ή να μπλοκάρετε τα cookies του browser web που είναι 
εγκατεστημένα στο σύστημά σας, μπορείτε να το πράξετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser. 
Για πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια του browser. Διαφορετικά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
www.aboutcookies.org που παρέχει πλήρεις πληροφορίες για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων 
σε μεγάλο αριθμό browser desktop.  
 
Η πλειονότητα των ιστοτόπων της CNH Industrial λειτουργεί χωρίς cookies, αλλά ορισμένα 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες αν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα 
cookies. Για παράδειγμα, δεν θα μπορείτε να εμφανίσετε την πρόγνωση καιρού για την πόλη σας.  
 


