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Ο Δήμος Καλυμνίων, μέσω των Διοικητικών Υπηρεσιών του, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
συλλέγει και επεξεργάζεται ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα, ή αλλιώς ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (679/2016/ΕΕ) (ΓΚΠΔ ή GDPR) δεδομένα ειδικών κατηγοριών ορίζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό
την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων
που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Οι κύριες κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων από τις ανωτέρω που επεξεργάζεται ο Δήμος
Καλυμνίων στα πλαίσια διεκπεραίωσης της λειτουργίας του είναι:
• δεδομένα υγείας εργαζομένων (π.χ. βεβαίωση ασθενείας για λήψη αναρρωτικής άδειας)
• δεδομένα ανηλίκων συναλλασσόμενων
• δεδομένα θρησκεύματος εργαζομένων και συναλλασσόμενων
• δεδομένα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής εργαζομένων και συναλλασσόμενων
Ο Δήμος Καλυμνίων αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των δεδομένων αυτών και τη σημασία
διαφύλαξης της προστασίας τους τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
- Ορίζει και συλλέγει σε κάθε περίπτωση τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για
τους προβλεπόμενους σκοπούς
- Μεριμνά για την τήρηση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. Πρόσβαση στα εν λόγω
δεδομένα, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του
Δήμου, οι οποίοι ενημερώνονται για την παρούσα πολιτική, την υποχρέωση τήρησης της
καθώς και τις συνέπειες μη τήρησης αυτή
- Ενημερώνει, όταν απαιτείται, το φυσικό πρόσωπο για την επεξεργασία που πρόκειται να
διενεργηθεί με τα δεδομένα που συλλέγονται, παρέχοντας πληροφορίες, όπως ο σκοπός ή
σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων, οι αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών
δεδομένων, το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ή τα κριτήρια που
καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, τη δυνατότητα του φυσικού προσώπου για υποβολή
αιτήματος σχετικά με τα δικαιώματα του επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι πρόσβαση
και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα
ανάκλησης της συγκατάθεσης οποτεδήποτε, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
εποπτική αρχή
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Ορίζει χρόνους τήρησης δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους σκοπούς
επεξεργασίας των δεδομένων και μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή αυτών, βάσει της
διαδικασίας που έχει αναπτύξει, όταν ο χρόνος τήρησης παρέλθει
Δεν απαντά σε αιτήματα πολιτών μέσω social media και ειδικότερα αυτά που εμπεριέχουν
δεδομένα ειδικών κατηγοριών (π.χ. δεδομένα υγείας), αλλά δίνεται στο φυσικό πρόσωπο
πληροφόρηση για τον επίσημο τρόπο υποβολής του αιτήματός του
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού του Δήμου Καλυμνίων ή
και τυχόν συνεργατών που αναλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών
κατηγοριών για λογαριασμό του.
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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