
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

 
1. Υπεύθυνη επεξεργασίας 

SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ., Γρανικού 7, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-6109528 
 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: 
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως 
Υπεύθυνη επεξεργασίας [άρθρο 6 παρ. 1. περ. στ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)].  
 

3. Περιγραφή εννόμων συμφερόντων 
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να ελέγχουμε την είσοδο και έξοδο προσώπων σε 
και από τα γραφεία μας, προκειμένου να προστατεύουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που βρίσκονται 
σε αυτόν από παράνομες πράξεις. Περαιτέρω, επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της 
ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της περιουσίας όλων των προσώπων που νόμιμα 
βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Λαμβάνουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη 
αποκλειστικά στην είσοδο των γραφείων της Εταιρίας μας. Δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται 
να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.  
 

4. Τήρηση υλικού  - Αποδέκτες   
Οι λαμβανόμενες εικόνες δεν καταγράφονται, δεν αποθηκεύονται και δεν τηρούνται καθ΄ 
οποιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς, δεν είναι προσβάσιμες σε κανένα πρόσωπο ούτε δύνανται να 
διαβιβαστούν οπουδήποτε.  
 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και με ποιον τρόπο.  
Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 
αποστέλλοντας συστημένη επιστολή υπόψη της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων κας 
Κωνσταντίνας Κάρλου ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@safe-gr.com. Θα 
ανταποκριθούμε σε αυτό άμεσα, εντός των προβλεπομένων στον ΓΚΠΔ προθεσμιών. 
 

6. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 
με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα / Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 
6475600, Fax: +30-210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr). 
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