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ΠΡΟΣ:
1) Όλες της ΥΠΕ της Χώρας.
2) Όλα τα Νοσοκομεία και οι Μονάδες
ΠΦΥ της Χώρας, μέσω των ΥΠΕ.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων εργαζομένων στις ΥΠΕ και στην
ΠΦΥ που επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του COVID-19

Αξιότιμοι όλοι,
Έχουν ήδη υποβληθεί στο Αυτοτελές Γραφείο ΥΠΔ (DPO) του Υπουργείου Υγείας
περισσότερα ερωτήματα και αναφορές εργαζομένων στις ΥΠΕ και στην ΠΦΥ σχετικά με τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ζητούνται, για τη συμπλήρωση φορμών (τύπου excel)
σχετικά με την καταρχήν καταγραφή αυτών που επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του COVID19, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής ποσότητα εμβολίων για το προσωπικό αυτό.
Λόγω του κατεπείγοντος του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ / General Data Protection
Regulation – GDPR), σας γνωρίζω αναγκαστικά συνοπτικά τα ακόλουθα:
1. Τα εν λόγω ζητηθέντα στοιχεία των εργαζομένων στις ΥΠΕ και στην ΠΦΥ αποτελούν απλά
δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 9 και 10 του ΓΚΠΔ. Για να
τύχουν νόμιμης επεξεργασίας (εν προκειμένω, ως καταρχήν δήλωσης ότι προτίθενται να
εμβολιαστούν ώστε να διασφαλιστεί επαρκής ποσότητα εμβολίων για το προσωπικό αυτό) πρέπει,
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ιδίως, να συντρέχει μία νομική βάση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ και να
πληρούνται σωρευτικά και οι θεμελιώδεις αρχές για κάθε επεξεργασία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ.
2. Τα εν λόγω ζητηθέντα στοιχεία των εργαζομένων στις ΥΠΕ και στην ΠΦΥ τηρούνται ήδη
στις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, για τους σκοπούς, που καθορίζουν οι διατάξεις του ΥΚ και
κάθε άλλη διάταξη σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εν λόγω υπαλλήλων (πχ. την
καταβολή του μισθού τους, όσον αφορά το ΑΦΜ, μέσω της ΕΑΠ). Οι σκοποί επεξεργασίας της
συλλογής, καταχώρισης και τήρησης των εν λόγων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν την
υπηρεσιακή τους κατάσταση ως υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου και δη του ΥΥ.
3. Για την περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω ζητηθέντων στοιχείων για διακριτό σκοπό
επεξεργασίας (εν προκειμένω, ως καταρχήν δήλωσης ότι προτίθενται να εμβολιαστούν, ώστε
να διασφαλιστεί επαρκής ποσότητα εμβολίων για το προσωπικό αυτό), ορισμένα από τα
στοιχεία αυτά μπορούν να συλλεγούν εκ νέου και να τύχουν επεξεργασίας με την καταχώρισή
τους σε ένα διακριτό σύστημα αρχειοθέτησης, το οποίο θα τηρηθεί με ασφάλεια στις οικείες
Διευθύνσεις Προσωπικού για το ελάχιστα δυνατό χρονικό διάστημα, στη βάση της διάταξης
του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. (ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που
έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας) και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ταυτόχρονα
και σωρευτικά όλες οι θεμελιώδεις αρχές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ιδίως εκείνη της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. (β)
του ΓΚΠΔ). Πρέπει, δηλαδή, τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλεγούν, να
είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους
οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για τον ως άνω σκοπό της διασφάλισης επαρκούς
ποσότητας εμβολίων για το προσωπικό αυτό αρκεί η συλλογή των ακόλουθων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ κάθε ενδιαφερόμενου εργαζομένου, ο
οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί να εμβολιαστεί κατά του COVID-19.
Αντίθετα, η συλλογή περισσότερων στοιχείων και μάλιστα του ΑΦΜ καθενός εξ αυτών
αντίκειται, κατά την κρίση μου, στη θεμελιώδη αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Με βάση τα προαναφερόμενα, αρκεί για την πλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, ο οποίος
συνίσταται στη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας εμβολίων για το προσωπικό που επιθυμεί να
εμβολιαστεί, η συλλογή, η καταχώριση και προσωρινή τήρηση των ακόλουθων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ, ενώ η συλλογή και περαιτέρω
επεξεργασία περισσότερων δεδομένων, και μάλιστα του ΑΦΜ τους, αντιβαίνει, κατά τα
προαναφερόμενα, στις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
2

Παρακαλώ για την τήρηση των προαναφερομένων και για την αναγκαία (άρθρα 12 και 13
του ΓΚΠΔ) ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού.
Παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων του
Υπουργείου Υγείας
Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
Δικηγόρος (ΔΝ) – Ειδικός Επιστήμονας
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.

Όλες της ΥΠΕ της Χώρας.
Όλα τα Νοσοκομεία και οι Μονάδες ΠΦΥ της Χώρας, μέσω των ΥΠΕ.

Εσωτερική Διανομή:
1.

Γραφείο Υπουργού

2.

Γραφείο Υφυπουργού

3.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

4.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΠΦΥ

5.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

6.

Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας

7.

Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
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