ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΛΗΘΗ

Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι τα εξής:
α) Το δικαίωμα του ατόμου να περιηγείται στο διαδίκτυο με τρόπο που να
διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής του ζωής: αυτό συνεπάγεται πως όταν οι χρήστες του
διαδικτύου αναζητούν ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, πραγματοποιούν αγορές ή άλλες
συναλλαγές, έχουν μια νόμιμη προσδοκία για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής
β) Το δικαίωμα του ατόμου να παρακολουθεί αυτούς που το παρακολουθούν: το
δικαίωμα αυτό νοείται ως το δικαίωμα του ατόμου να ενημερώνεται σε περίπτωση νόμιμης
παρακολούθησης των δεδομένων του
γ) Το δικαίωμα του ατόμου να διαγράφει προσωπικά δεδομένα του: το δικαίωμα αυτό
αντιπροσωπεύει το αίτημα ενός ατόμου να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που το αφορούν
δ) Το δικαίωμα σε μία ηλεκτρονική ταυτότητα: πρόκειται για το δικαίωμα του ατόμου
να δημιουργήσει μια online ταυτότητα, να έχει αξιώσεις ως προς αυτήν και να την προστατεύσει.
Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να κρατήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του εμπιστευτικά και να
μην τα αποκαλύπτει, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Το δικαίωμα στη λήθη αφορά τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
συνεπειών του διαδικτύου που «δεν ξεχνά ποτέ», εξασφαλίζοντας την προσωπική αυτονομία του
ατόμου και την προστασία της ιδιωτικής ζωής καθώς και το δικαίωμα του να αποφασίζει ποιες
πληροφορίες επιθυμεί να αποκαλύψει και που, εκτός των περιπτώσεων όπου εμπλέκονται
απαιτήσεις που απορρέουν από οιαδήποτε νομοθεσία.
Ο Δήμος Καλυμνίων εφαρμόζει την αρχή του δικαιώματος στη λήθη, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1/ όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους
σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεχτεί
2/ όταν το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει την συναίνεση στην οποία στηρίζεται
η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους
3/ όταν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία αυτών
4/ όταν το υποκείμενο ζητήσει τη διαγραφή των ιστορικών δεδομένων του
5/ όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα
6/ όταν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με μία νομική
υποχρέωση βάσει κοινοτικών ή εθνικών κανόνων, στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος
επεξεργασίας
Ο Δήμος Καλυμνίων δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του
κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και για τη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των Πολιτικών και Διαδικασιών που υιοθετούνται για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
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