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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Της εταιρίας με την επωνυμία «SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» και διακριτικό τίτλο «SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ.» που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής, οδός Γρανικού αρ. 7, Τ.Κ. 151 25 (ΑΦΜ 997182453, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
135237960000), ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Η Εταιρία SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ (εφεξής «Εταιρία» ή «SAFE ADVISORS») είναι  πλήρως
συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ/GDPR). Η
Εταιρία μας θεωρεί πως η εμπιστευτικότητα, η διαφάνεια και η σωστή πληροφόρηση
αποτελούν παράγοντες θεμελιώδους σημασίας για τον τρόπο λειτουργίας της. Προσπαθούμε,
σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες, το προσωπικό μας, αλλά και όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη με τα οποία συναλλασσόμαστε μπορούν να βασίζονται στην υπευθυνότητα
και το ήθος της Εταιρίας.
Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε
συναλλαγή με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά σε πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση
συνεργασίας με την Εταιρία, στους νόμιμους ανά περίπτωση αντιπροσώπους αυτών, καθώς
και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε
κάθε φυσικό πρόσωπο που - υπό οποιαδήποτε ιδιότητα - έχει συναλλακτικές σχέσεις με την
Εταιρία.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία
συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η
καταστροφή.
Η SAFE ADVISORS φέρει την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και ως τέτοια καθορίζει
τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Για  θέματα που αφορούν στην επεξεργασία και γενικότερα στη διαχείριση προσωπικών
δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της
Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@safe-gr.com ή ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή προς την Εταιρία υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της στους πελάτες της, η SAFE ADVISORS συλλέγει
και επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαιτούμενα για τον ανωτέρω σκοπό δεδομένα, ως εξής:

 Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, αριθμός
δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, δείγμα υπογραφής (φυσικής ή
ηλεκτρονικής), ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά
στοιχεία

 Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο
σταθερό και κινητό

 Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, όπως ενδεικτικά, επάγγελμα,
αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα και λοιπά στοιχεία φορολογικής φύσης (π.χ.
έντυπο Ε1)

 Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

 Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης του πελάτη με την Εταιρία και από τις
παρασχεθείσες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες

 Δεδομένα αναφορικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό
τομέα, τη χρηματοοικονομική κατάστασή του, το επίπεδο ανοχής του στον κίνδυνο και
τους επενδυτικούς του στόχους, με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα που
σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική
οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υποκείμενο της
επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή
ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτός εάν: α) έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας
προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό, β) τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία
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από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των
εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση
για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση), γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη
για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή εκείνων άλλου φυσικού προσώπου, δ) τα
δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς, ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της
Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία), στ) η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (π.χ.
διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
Η Εταιρία έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού
χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Δεδομένα που αφορούν σε ανηλίκους

Η επεξεργασία από την SAFE ADVISORS και τους εργαζομένους αυτής δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανηλίκους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση
της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τους
σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο

έτος της ηλικίας τους.

3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η SAFE ADVISORS επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε
υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Εταιρία εσείς ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί σας. Τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Εταιρία πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή
και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή
όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρία για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας
σχέσεων με αυτή ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρίας που απορρέει από τις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Επίσης, η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα και τα οποία είναι απαραίτητα
είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας ή τρίτου προσώπου είτε για την
εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. φορολογική και
ασφαλιστική νομοθεσία).
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Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα σας που συλλέγει από τρίτες δημόσια
προσβάσιμες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία, εμπορικά μητρώα,
διαδίκτυο), εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

4. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι νομικές βάσεις συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την
Εταιρία είναι κατά περίπτωση:

i. Η έναρξη, εκτέλεση και διατήρηση των συμβατικών σχέσεων, υφιστάμενων ή
μελλοντικών, μεταξύ της SAFE ADVISORS και των πελατών της για την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή
συνέχισης της συνεργασίας σας με την Εταιρία.

ii. Η συμμόρφωση της SAFE ADVISORS με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της,
που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο  να
χρησιμοποιούμε και ενίοτε να κοινοποιούμε τα δεδομένα στους αρμόδιους κρατικούς
φορείς για τον έλεγχο της ταυτότητας των υποκειμένων και τη διασφάλιση της
διαφάνειας και νομιμότητας των οικονομικών συναλλαγών.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία
από την SAFE ADVISORS και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 με σκοπό την
πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται από την SAFE ADVISORS στις αρμόδιες αρχές
που εποπτεύουν την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθώς και σε άλλες δημόσιες
αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα για τον
προαναφερόμενο σκοπό θεωρείται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

iii. Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων που συνέχονται ενδεικτικά με: α)
τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων της SAFE ADVISORS και των πελατών της ενώπιον
των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,
β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση
και βελτιστοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων της
Εταιρίας, δ) τη διαχείριση λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων της Εταιρίας, ε) τη
φυσική ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και της περιουσίας της Εταιρίας,
καθώς και τρίτων προσώπων (π.χ. βιντεοεπιτήρηση).
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iv. Η συγκατάθεση – ειδική, ρητή και έγγραφη – των πελατών της SAFE ADVISORS, εφόσον
η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις
ανωτέρω αναφερόμενες νομικές βάσεις.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι και εκπαιδευμένοι υπάλληλοι
(συμπεριλαμβανομένων των Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων) της SAFE ADVISORS στα πλαίσια
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η Εταιρία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας
δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει
αναθέσει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για
λογαριασμό της και τα οποία έχουν αναλάβει έναντι της Εταιρίας δέσμευση τήρησης
εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία
καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της Εταιρίας, είτε β) στο
πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.

Βάσει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν ή γνωστοποιηθούν
σε:

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία η SAFE ADVISORS αναθέτει κάθε φορά την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων,
δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες
εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο τήρησης σε κάθε περίπτωση του
επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 Πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών με έδρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τις οποίες συνεργάζεται η SAFE
ADVISORS για την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες της (εκτέλεση εντολών με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγών επί
χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές,
υπηρεσίες εκκαθαρίσεως και διακανονισμού), καθώς και υπηρεσίες θεματοφυλακής.

 Στο Χρηματιστήριο Αθηνών  υπό τη θεσμική ιδιότητά του ως εγκεκριμένος μηχανισμός
δημοσιοποίησης/γνωστοποίησης συναλλαγών, βάσει του Ν. 4514/2018 και της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

 Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες
αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους που απορρέουν
από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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Η SAFE ADVISORS έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς
διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των
δικαιωμάτων σας.

6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η SAFE ADVISORS δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή
νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, εφόσον απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας,
είναι πιθανό τα δεδομένα να διαβιβαστούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
στην Ελβετία, η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Η SAFE ADVISORS δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε
αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Δύναται όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την πρόταση, σύναψη ή
εκτέλεση σύμβασης, για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των επενδυτικών υπηρεσιών που
παρέχει η Εταιρία, καθώς και για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης και της
φοροδιαφυγής σε βάρος σας ή σε βάρος της Εταιρίας ή τρίτου προσώπου (π.χ. μη συνήθης
συναλλαγή σε κωδικό).

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία, τηρούμε και φυλάσσουμε σε ασφαλές περιβάλλον τα
δεδομένα που συλλέγουμε, είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο χρόνο είναι
απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας και
να συμμορφωθούμε με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το εκάστοτε ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με τη SAFE ADVISORS δεν γίνει
αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης, τα δεδομένα σας θα τηρούνται για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται
σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
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Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι
να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει
τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Σε κάθε περίπτωση, η SAFE ADVISORS εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και
μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα
αυτά.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η SAFE ADVISORS έχει λάβει εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ιδίως τυχόν ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων που τυγχάνουν συλλογής, από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, απαγορευμένη
διάδοση, πρόσβαση ή χρήση, καθώς και από άλλες παράνομες ή αθέμιτες μορφές
επεξεργασίας. Η Εταιρία ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να
επιτυγχάνεται σε συνεχή βάση η ασφάλεια των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων των
προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά, μέτρα φυσικής πρόσβασης σε χώρους τήρησης
αρχείων, μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές, φυσική ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων, κρυπτογράφηση δεδομένων, αντίγραφα ασφαλείας, ελεγχόμενη πρόσβαση στο
πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και μέτρα προστασίας,
ανάκαμψης και αποκατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών
υποδομών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των
απειλών.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα
δικαιώματα:

 Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας
δεδομένων.

 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και σε καταφατική
περίπτωση, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σε συνοπτική,
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κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, καθώς και σε συμπληρωματικές
πληροφορίες, όπως ενδεικτικά, οι σκοποί της επεξεργασίας, η προέλευση και οι
αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, ενώ μπορείτε να
αιτηθείτε τη λήψη αντιγράφου των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Η
ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη συνδρομής νόμιμης
υποχρέωσης της SAFE ADVISORS περί απαγόρευσης γνωστοποίησης στοιχείων και
πληροφοριών εφόσον συντρέχει περίπτωση δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 4557/2018
στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού τυχόν νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 Δικαίωμα διόρθωσης
Σας παρέχεται δικαίωμα να αιτηθείτε την – χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση –
διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, μεταξύ
άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας
αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς υποχρεούμαστε να προβούμε
στη διαγραφή με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων
δικαιωμάτων της Εταιρίας προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: α) η επεξεργασία τους είναι παράνομη, β)
αμφισβητείται η ακρίβειά τους και έως ότου πραγματοποιηθεί η σχετική επαλήθευση
από την Εταιρία, γ) δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας τους, είναι όμως
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς, δ)
έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν
νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία.

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Σας παρέχεται δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή
σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των
εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ή τρίτο μέρος. Η Εταιρία δεν θα
υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει νόμιμους και
επιτακτικούς λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων,
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των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη
νομικών αξιώσεων.

 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
και τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρία, σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση
σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους, καθώς
και το δικαίωμα να αιτήστε τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας
και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του συγκεκριμένου
δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
Εταιρίας για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το
δημόσιο συμφέρον.

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας,
έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και
εφεξής, ενώ το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο εγγράφως με αποστολή
συστημένης επιστολής στην Εταιρία υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

11. ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Η Safe Advisors σέβεται τα δικαιώματα που απολαμβάνετε σε σχέση με τα προσωπικά σας
δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε
αίτημα ή ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλοντας συστημένη
επιστολή στην Εταιρία υπόψη της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων κας.Κωνσταντίνας
Κάρλου ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@safe-gr.com. Θα ανταποκριθούμε
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος/ερωτήματος και εφόσον
απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του
θέματος που σας απασχολεί, θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα.
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 (ιστοσελίδα www.dpa.gr) αναφορικά με
θέματα που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

12.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για
την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Η SAFE ADVISORS θα ανακοινώνει κάθε αλλαγή στην
Πολιτική της ώστε να διασφαλίζει πως είστε ενήμεροι σχετικά. Με την πρόσβαση στις
Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία επικαιροποιημένη έκδοση της
παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτής. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα βρίσκεται πάντα διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.safe-gr.com, ενώ έντυπη μορφή της έχετε τη δυνατότητα να
προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εταιρίας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας
με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας η με τον Επενδυτικό σας Σύμβουλο.


