
আমি ব্যমতিগত তথ্য প্রমরিয়াকরণ সম্পরককে উপররর তথ্য প্র়ামতির মিমচিত করমি এবং, যে মবষরয, আমি: 
[ ] সম্মত   [ ] মবরেষ ব্যমতিগত যেট়া প্রমরিয়াকররণর সম্মত িই;  
[ ] সম্মত   [ ] ইরেকট্রমিক স়্াস্্য যসব়া যে়াজ়ার ততমরর জি্য মিম্কেষ্ট ব্যমতিগত তথ্য প্রমরিয়াকররণ সম্মত িই;
[ ] সম্মত   [ ] ক়াউরসেমেং এবং / অথব়া ি়ািমসক সিথকেি এবং / ব়া িরি়াববজ়্ামিক মরিয়াকে়ারপর জি্য ব্যমতিগত তথ্য প্রমরিয়াকররণ সম্মত িই;
[ ] সম্মত   [ ] ব্যমতিগত তথ্য প্রমরিয়াকররণর জি্য বৃহত্তর সুরক়্া স়ারপরক্ সম্মত িই;
[ ] সম্মত   [ ] উপরর়াতি উরদেরে্য তৃতীয পরক্র মিম্কেষ্ট ব্যমতিগত তথ্য যে়াগ়ারে়ারগ সম্মত িই;
[ ] সম্মত    [ ] উপরর়াতি উরদেরে্য তৃতীয পরক্র যসর়া সুরক়্ার স়ারপরক্ ব্যমতিগত যেট়া প্রমরিয়াকররণ সম্মত িই।

স্থ়াি 

ত়ামরখ

সংে্েমষ্ট ব্েক্তমর স্ব়াক্ষর   

ব়াব়া ি়ারযর অথব়া অমিি়াবরকর স়্াক্র* 

*ি়াি এবং উপ়ামি, ত়ামরখ এবং জন্ম স়্াি, ি়াব়ামেক়ার স়ারথ প়ামরব়ামরক সম্পককে মির্কেে করর এবং সম্পককে মিমচিত করর ক়াগজপত্র সংেুতি করুি

ি়াি

প্মব

EMERGENCY – ONG ONLUS অস়ািমরক েুরধের ্ুগকেতর্র ে়াইফ 
স়ারপ়াটকে, এর যহে যক়ায়াটকে়ার Santa Croce 19, 20122 Milan, এর 
যেয়ারি্য়াি ও আইমি প্রমতমিমি ি়ারফত ব্যমতির ব্যমতিগত যেট়া প্রমরিয়াকরণ 
মিযন্ত্ররণর জি্য, যে ব্যমতির়া মেমকৎস়া, ক়াউরসেমেং এবং/ব়া স়াইরক়ােমজক্য়াে স়ারপ়াটকে 
এবং/ব়া স়াইরক়ারথর়ামপ ও প্রে়াসমিক সহ়াযত়ার জি্য স়্াস্্য সুমবি়া গ্রহণ করররিি 
যসই ব্যমতির্র যথরক মির়্াতি তথ্য গ্রহণ কর়া হরব: 
স়াি়ারণ ব্য়ামতিগত তথ্য (ি়াি, উপ়ামি, ত়ামরখ এবং জন্ম স়্াি, মেঙ্গ, মিক়াি়া, 
যটমেরফ়াি িম্বর, ইত়ােীয র়াষ্ট্র সম্পমককেত প্িেকে়া়্া ইত্য়াম্) ত়ার স়াি়ারণ মববরণএর 
জি্য ে়াট়ারবস (স়াি়ারণ তথ্য);
- মলিমিক্য়াে যরকরেকের জি্য ব্যমতিগত স়্াস্্য যেট়া, ে়ারত প্রমতমট মলিমিক্য়াে ইরিরটে 
যর়াগী সংরি়ান্ত সিস্ত ব্যমতিগত ও মলিমিক্য়াে তথ্য িরর র়াখ়া আরি। এই স়্াস্্য 
সংরি়ান্ত িমথপরত্র যর়াগীর পূবকেবতকেী মেমকৎস়ার দ়্ার়া ঘট়া অমিজ্ত়া গুমেও অন্তিুকেতি 
থ়াকরত প়ারর, এিিমক মিম্কেষ্ট যর়ারগর যক্রত্র যর়ারগর মবষয অসম্পমককেত হরেও 
সংমলিষ্ট স়্াস্্যরসব়া কিকেী দ়্ার়া প্রর্য মেমকৎস়া উন্নত কররত যর়াগীর মেমকৎস়া কর়া হয 
(ইরেকট্রমিক স়্াস্্যরসব়ার তথ্যপুঁমজ)। 
আইি অিুস়ারর, তৃতীয পক্ ব়া সম্প্র়্াযরক রক়্া কর়ার জি্য এই তথ্যমটর আরে়ােি়া 
প্ররয়াজি হরত প়ারর। 
যেরক়াি িররির স়্াস্্যরসব়া সম্পমককেত ব্যমতিগত তথ্য, মিম্কেষ্ট মির্কেমেক়া দ়্ার়া অন্তিুকেতি 
ে়া যর়াগীর যগ়াপিীযত়া ও িেকে়া়্া রক়্া করর: (i) যসরর়ারপ়ামসমটি ব্যমতির্র ক়ারি; 
(ii) ে়ার়া ি়া্কদ্রব্য, িিস্ত়াম্বিক ওষুি ব়া ি়া্ক ব্যবহ়ার করর; (iii) ি়ারীর়া 
ে়ার়া যস্চ়্ায গিকেপ়াত করর ব়া যবি়ারি জন্ম ম্রত ে়াি; (iv) যেৌি মিেকে়াতি ব়া 
প্য়ারে়ামফমেয়া ব়া পমরব়ার পমরকল্পি়া যকর্রে (অমতমরতি সুরক়্া স়ারপরক্ তথ্য);
- ইট়ামেরত ব্যমতিগত/পমরব়াররর অবস়্া সংরি়ান্ত ব্যমতিগত যেট়া (ক়াজ, ি়াগমরক 
অবস়্া, মেশুর্র সংখ্য়া ইত্য়াম্) এর স়াি়ামজক মবে্ মববররণর যেট়া য্স (স়াি়ামজক 
যেট়া)
- ব্যমতিগত যেট়া এবং “জীবরির তথ্য ও ি়ািমসক অবস়্ার মস্মত, ক়াউরসেমেং/ব়া 
স়াইরক়ােমজক্য়াে স়ারপ়াটকে এবং/ব়া যকবেি়াত্র স়াইরক়ারথর়ামপ ক়ােকেকে়াপ;
একমট েুমতিিূেক-প্রক়াররর সম্পরককের যপ্রক়্াপরট, যবমিমফমসয়ামরর ে়ারজকের অিুপমস্মত 
সর্বিও।
ব্যমতিগত তরথ্যর মবি়াি ঐমচ্ক। েম্ও, এই িররির তথ্য প্র়্ারির ব্যথকেত়া ব়া ত়ার 
প্রমরিয়াকরণ প্রত্য়াহ়াররর জি্য সম্মমত উপরর বমণকেত প্রমরিয়ার কিকেক্িত়া সমূ্পণকে ব়া 
আংমেকি়ারব প্রমতরর়াি করর।
মবরেষত, EMERGENCY দ়্ার়া মেমকৎস়া ব্যবস়্া এবং প্রে়াসমিক সহ়াযত়া 
সম্পমককেত মবি়াি ে়া সংমলিষ্ট ব্যমতির িূ্যিতি তথ্য (ি়াি, প্মব, মেঙ্গ, জন্ম ত়ামরখ 
এবং জ়াতীযত়া) মেমকৎস়া তথ্য এবং ইরেকট্রমিক স়্াস্্যরসব়ার তথ্যপুঁমজ সি়াতি 
কররত মগরয প্র়াতি করর। EMERGENCY যে যক়ািও িররণর তথ্য যখ়াঁজ়া ব়া 
ে়াে়াইকররণর জি্য প্ররে়াজ্য িয। িুে ব়া অসমূ্পণকে তথ্যগুমের মবি়াি, অথব়া এই 
িররির তরথ্যর অমিক অিুপমস্মত, EMERGENCY র জি্য ে়া অসম্ভব হরয 
উিরত প়ারর, অথব়া এিি অি্য যক়াি পমররষব়া ে়ারত যর়াগী মেমকৎস়ার জি্য অথব়া 
প্রে়াসমিক স়াহ়াে্য এর জি্য অিুরর়ারির উরলেখ েমরত়াথকে কররত প়ারর।
যর়াগী অতীত ব়া বতকেি়াি প্য়ারথ়ােমজ ব়া বতকেি়াি স়্ারস্্যর মস্মত সম্পরককে মিম্কেষ্ট 
ব্যমতিগত যেট়া প্র়্ারি ব্যথকে হরে েথ়ােথ যর়াগ মিণকেয, প্ররয়াজিীয মেমকৎস়ার 
প্রমরিয়াকরণ এবং যক়ািও তৃতীয পরক্র দ়্ার়া মেমকৎস়ার ব্যবস়্া এবং স়্াস্্যরসব়া 
সহ়াযত়া প্রমতরর়াি কর়া হরত প়ারর ে়া যর়াগীর EMERGENCY দ়্ার়া উরলেখ কর়া 
হরত প়ারর।
সি়াজত়াম্বিক তথ্য প্র়্ারির ব্যথকেত়া, জিস়্ারথকে মিরীক্ণ কর়ার জি্য জিস়াি়াররণর 
সুমবি়ার মিরীক্রণর প্ররয়াজিীয মবরলিষণ প্রমতরর়াি কররব, যর়াগীর্র অবস়্া ে়ার়া 
EMERGENCY স়্াস্্যরসব়া সুমবি়াগুমে পমর্েকেি করররি এবং যর়াগীর অি্য়াি্য 

স়াি়ামজক যসব়া সুমবি়া যথরক যরফ়ার়াে কর়া হরব, যেিি প্ররয়াজিীযত়া প্র়্ারির 
ব্যথকেত়া ি়ািমসক ব়া িরি়াববজ়্ামিক েরনের জি্য তথ্য এই যসব়াগুমে যথরক যর়াগীরক 
সুমবি়া যপরত প্রমতরর়াি কররব।
মিম্কেষ্ট ে়াতি়ামর মেমকৎস়া প্রমতরর়ারির অিুরর়াি ইরেকট্রমিক স়্াস্্যরসব়ার তথ্যপুঁমজ 
অন্তিুকেতি তথ্য প্রমরিয়াকররণ অিুরি়া্রির জি্য অিুিমত ম্রত ব্যথকে হয;
েক্্য অজকেি কররত উিয ব্যমতি এবং ইরেকট্রমিক সরঞ়্াি ব্যবহ়ার করর ব্যমতিগত 
তথ্য সংগ্রহরির সিস্ত প্ররয়াজিীয প্রমরিয়াকরণ পমরে়ােি়া কর়া হয:
মিবন্ীকরণ, ফ়াইমেং, সংগিি, যরেণীমবি়াজি, যে়াগ়ারে়াগ, অপস়ারণ এবং 
প্রমরিয়াকররণর সি়ামতিকরণ, ব়াি়া।
সংগৃহীত ব্যমতিগত তথ্য শুিুি়াত্র পমরমেত হরত প়ারর: (i) মবরেষজ্র়া মেমকৎস়া 
প্র়্ারির জি্য মবরেষি়ারব অিুরি়াম্ত (ে়াতি়ার, ি়াসকে, স়াি়ামজক-স়্াস্্য পমরে়ােিক়ারী, 
যর়াগীর্ররক জ়াতীয স়্াস্্যরসব়া সুমবি়াগুমেরত মিরয ে়াওয়ার উরদেরে্য এবং 
করি়ারি়ারব প্ররয়াজিীয মলিমিক়াে সংরি়ান্ত তথ্যগুমেরত সীমিত অ্য়ারসেস সহ, 
যথর়ামপউমটক মেমকৎস়ার যপ্রক়্াপরট িরি়াববজ়্ামিকর়া যর়াগীর স়ারথ সম্মত হি), 
মির়াপ্ পমররবরে এবং ব্যমতিগত তথ্য প্রমরিয়াকরণ পমরে়ােি়া করর এিি 
প্রমবি়ািগুমে পমরি়ারপর মির়াপত্ত়া ব্যবস়্া যিরি েরে
(ii) মবরেষ উরদেরে্য ব্যমতিগত যেট়া প্রমরিয়া কররত EMERGENCY দ়্ার়া 
অিুরি়াম্ত তৃতীয পক্, প্রমত অপ়াররটররর ততমর অ্য়ারসেসগুমে খুঁরজ ব়ার কর়া।
প্রক়াে ও প্রে়াররর উপর মিরষি়াজ়্া ি়াড়াই ব্যমতিগত তথ্যরক যর়াগীর মেমকৎস়ার জি্য 
এবং সংমলিষ্ট প্রে়াসমিক উরদেরে্য অথব়া স়াি়ামজক সহ়াযত়ার মবি়ারির জি্য অথব়া 
যেষ পেকেন্ত তৃতীয পরক্র উরদেরে্য অি্য়াি্য স়্াস্্যরসব়া সুমবি়াগুমেরত যে়াগ়ারে়াগ কর়া 
যেরত প়ারর, আইি দ়্ার়া ত়া অিুরি়াম্ত। 
ে়ারয়ারগ়ািমটিক মররপ়াটকে যক়াি ব্যমতি ব়া অি্যথ়ায যর়াগীর যথরক সংগ্রহ কর়া হরত 
প়ারর, এই েরতকে যে সংমলিষ্ট ব্যমতির ক়াি যথরক মেমখত অিুিমত যিওয়া হরযরি এবং 
সংমলিষ্ট িমথগুমে একমট সীে কর়া খ়ারি অন্তিুকেতি কর়া হরযরি।
ব্যমতিগত যেট়া প্রে়াসমিক উরদেরে্য সহ়াযত়ার মবমি অিুস়ারর, সর়াসমর ব়া অি্য়াি্য 
যহেথ যকয়ার সুমবি়া ি়ারফত ক়াউরসেমেং এবং/অথব়া িরি়াববজ়্ামিক সহ়াযত়া এবং/
অথব়া স়াইরক়ারথর়ামপ ক়ােকেরিরির জি্য, েম্ প্ররে়াজ্য হয এবং প্রে়াসমিক সহ়াযত়ার 
মবমির (স়াংসৃ্মতক িি্যস্ত়া ও মির্কেমেক়া জি্য সর়াসমর সহ়াযত়া প্র়্ারির ি়াি্যরি 
ব্যমতিগত সহ়াযত়া প্র়্াি এবং প্রে়াসমিক তথ্যগুমের জি্য প্রে়াসমিক তথ্য প্রমরিয়া 
কর়া হয, জ়াতীয স়্াস্্যরসব়া সুমবি়া এবং অি্য়াি্য স়াি়ামজক যসব়া সুমবি়াগুমেরত) 
সংমলিষ্ট ব্যমতির্র অিুরর়ারি।
মিম্কেষ্ট এবং স়াি়ামজক ব্যমতিগত যেট়া এি়াড়া অজ়াি়া রূরপ ব্যবহ়ার কর়া হরত প়ারর 
(a) িহ়াি়ারীসংরি়ান্ত এবং মলিমিক়াে-ে়ায়ারগ়ািমটিক মবরলিষণ এবং মলিমিক্য়াে-
ে়ারয়ারগ়ািমটিক মবরলিষণ এবং (b) ্ীঘরিয়ার্ যর়ারগ িুগরিি এিি যর়াগী ে়ার়া 
EMERGENCY স়্াস্্য যসব়া সুমবি়া গরবষণ়া ও মবরলিষণ সম্প়া্ি়া করররিি।
সংগৃহীত ব্যমতিগত যেট়া উপররর উরদেরে্য পূররণর জি্য প্ররয়াজি অিুয়ােী এবং যে 
যক়াি ঘটি়ায, আইমি সুরক়্ার জি্য আইি অিুরি়াম্ত সরবকে়াচ্চ সিরযর জি্য ব়া স়্াস্্য 
যেট়া সংরক্রণর প্ররয়াজিীযত়া অিুস়ারর সঞ্চয কর়া হরব।
যর়াগীর ি়ার়া 15 GDPR -এ বমণকেত অমিক়ার ব্যবহ়ার কররত প়ারর, েথ়া: 
a) ত়ার ব্যমতিগত যেট়ায অ্য়ারসেস; b) এই তথ্য সংরে়ািি ব়া মবরে়াপ ব়া ত়ার 
সম্পরককে তথ্য প্রমরিয়াকরণ সীি়াবধেত়া প্র়াতি কর়া; c) এই িররির প্রমরিয়াকররণ 
প্রমতব়া্ কর়া; d) সম্মমত তুরে যিওয়া; e) একমট সুপ়ারি়াইজ়ামর কতৃকেপরক্র ক়ারি 
অমিরে়াগ ়্ারযর কর়া (“যগ়াপিীযত়ার গ্য়ার়ামটেy”)। এই উরদেরে্য, উপরর উমলেমখত 
মিক়াি়ায মেমি মেরখ ব়া এরত ইরিে করর িুখ্য ক়ােকে়ােরয যে়াগ়ারে়াগ কর়া সম্ভব হরব:
• Alessandro Bertani, যেট়া প্রমরিযক: privacy@emergency.it;
• Nicola Tarantino, যেট়া যপ্র়ারটকেি সুপ়ারি়াইজ়ার: 
  dpo@emergency.it.

যর়াগীর্র সম্পরককে তথ্য  
ইইউ মিযি 2016/679 (GDPR) অিুস়ারর


