
Safe Hunter 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
Απορρήτου 

 

H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με 
μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.  Δύναται να 
προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων 
των χρηστών, και δη των στοιχείων της ταυτότητάς τους, του 
αριθμού του κινητού τους τηλεφώνου και της τοποθεσίας τους 
ανά πάσα στιγμή, οι δε, κυνηγοί – μέλη του συμβαλλόμενου 
συλλόγου παρέχουν ανεπιφύλακτα και άνευ ετέρου την 
συναίνεσή τους προς χρήση των ως άνω δεδομένων τους από 
την Εταιρεία μας  δι’ ίδιον αυτών όφελος. Οι πληροφορίες που 
έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης 
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, προκειμένου 
οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου να έχουν άμεση 
εξυπηρέτηση η οποία άλλωστε είναι και ο σκοπός της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό κλπ) 
που δεν συνδέεται με την εφαρμογή. 

 

Χρήση των Πληροφοριών 

 

Η Εταιρεία συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους 
χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή 
του ως πελάτης, (2) στοιχεία εμφανιζόμενα με την ενεργοποίηση 
με την χρήση του κομβίου συναγερμού (alarm) της εφαρμογής 
από τον κυνηγό. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η 
παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι 
απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε 
τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης. Η Εταιρεία 
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία 
πραγματοποιείται με την συγκατάθεσή του χρήστη. 

 

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο 
προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία 



www.safehunter.gr και να προστατεύει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. 
Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο 
μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 
αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας 
δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας 
των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του 
Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας O 
χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική 
Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων 
προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας 
των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και 
προστασίας αυτών στο μέλλον. Η καταχώριση των στοιχείων του 
χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας 
ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη 
συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων 
βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου 
προσωπικών δεδομένων.  

 

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες θα 
παραμείνουν στο διακομιστή του safehunter.gr που βρίσκεται 
στην Όλλανδία. H Εταιρεία μπορεί  να αποκαλύψει τα 
δεδομένα στους εξής:  1.αναλαμβάνοντας την υποχρέωση όπως 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (κατά τόπον αρμόδια 
αστυνομική αρχή, κατά τόπον αρμόδια υγειονομική αρχή κλπ) 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) λεπτών της ώρας από τη λήψη του 
σήματος, που ενεργοποιείται με την χρήση του κομβίου 
συναγερμού (alarm) της εφαρμογής από τον κυνηγό. Πέραν δε 
της ως άνω ρητώς συνομολογηθείσης υποχρεώσεώς του, 
ουδεμία ετέρα ευθύνη φέρει, είτε ποινική είτε αστική είτε 
οιασδήποτε φύσεως, η δε, υποχρέωσίς του εξαντλείται στην 
ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών εντός προθεσμίας δέκα λεπτών 
από της λήψεως του σήματος για συναγερμό από τον χρήστη 
κυνηγό και 2. σε συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει 
συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της 
Εταιρείας, και οι οποίοι ενεργούν επ' ονόματι της Εταιρείας για 
τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα 
πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες 
υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι 



χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες 
συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα 
προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες 
όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς. 
Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η Εταιρεία δε 
θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση 
οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς 
την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα 
προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη 
πλην των αναφερόμενων ανωτέρω αποκλειστικά και 
μόνο  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, 
δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών. 

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών 
Δεδομένων 

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία 
και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα 
προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε 
διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με 
κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές 
τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, 
ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει 
την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή 
κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή 
καταστροφή. Η Εταιρεία θα διατηρεί στην κατοχή της τα 
στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο 
διάστημα ορίζει ο νόμος. 

 

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης 

 

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της Εταιρεία δικαιούνται να 
ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που 
τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την 
Εταιρεία ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και 



ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη 
χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη 
διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη 
και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να 
αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην 
παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@safehunter.gr να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα 
περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό 
καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η 
Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό 
διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος 
παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με 
εσάς. 

 

Επικοινωνία 

 

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, 
πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 
αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον 
αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας στο 
info@safehunter.gr 

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών 

 

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα 
προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα 
σχετικά με τη λειτουργία της  ή για να κάνετε οποιοδήποτε 
ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@safehunter.gr παρακαλούμε 
όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό 
προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, 
αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην 
ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. 

 

Ασφάλεια  
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Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της 
ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει 
σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει 
υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά 
δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην εφαρμογή. Αυτές 
οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από 
οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, 
απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν 
επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή 
και χρησιμοποιούνται σωστά. Σε περιοδικές αλλαγές όπου 
η  Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα 
της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα 
ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να 
διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο 
περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε 
καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία 

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε 
τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε 
διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και 
η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα 
καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης Blagoevgrad Βουλγαρίας. 

 

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους 
χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα 
και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη 
συμφωνία. 

 

Επικοινωνία 

 

Για κάθε απορία ή σχετική διευκρίνηση οι χρήστες μπορούν να 
απευθύνονται στο info@safehunter.gr . 
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