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ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ - EU ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 2016/679 (GDPR) ਅਨੁਸਾਰ
EMERGENCY – ਯੁੱ ਧ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ONG ONLUS,
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Santa Croce 19, 20122 Milan ‘ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ
ਨਿਯੰ ਤਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਲੋਜ਼ਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਥੈਰੇਪੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਵੇਰਵਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਨਾਮ, ਉਪਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ
ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤੀ
ਆਦਿ);
- ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਿਕੌ ਰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ
ਕਲੀਨੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡੋਜ਼ਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਹਤ ਡੇਟੇ ਵਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਦਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬੰ ਧਿਤ ਪੈਥਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ, ਜਿਸ
ਲਈ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ
ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ: (i) ਸਰਪੋਜ਼ਟਿਵ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ; (ii) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; (iii) ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; (iv) ਯੋਨ ਹਿੰ ਸਾ
ਜਾਂ ਪੈਡੋਫਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (ਡੇਟਾ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਕਲੀਨੀਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ;
- ਇਟਲੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟੇ
(ਨੌਕਰੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ) ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਰਣ
ਡੇਟਾਬੇਸ (ਸਮਾਜਿਕ ਡੇਟਾ) ਦੇ ਲਈ
- ਸਲਾਹ/ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਥੈਰੇਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ “ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ;
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱ ਕ ਸੰ ਵਿਧਾਨਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ।
ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਨੁਵਰਤੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ, EMERGENCY ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਂਤਕ ਰਿਕੌ ਰਡ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਊਨਤਮ ਆਮ ਡੇਟਾ (ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ
ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। EMERGENCY ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ
'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਡੇਟਾ
ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, EMERGENCY ਲਈ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰੋਗਾਂ ਜਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਿਤ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਚਿਤ ਨਿਦਾਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ
ਇਲਾਜ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ EMERGENCY ਦੁਆਰਾ ਮਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਾ ਹੈ ਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਫਲਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ, ਪਬਲਿਕ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱ ਚ, ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ EMERGENCY ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱ ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿੱ ਚ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਿ ਜਾਂ

ਸਾਇਕੋਲੋਜ਼ਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਫ਼ਲਤਾ ਮਰੀਜ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਡੋਜ਼ਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਵਿੱ ਚ ਵਿਫ਼ਲਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ;
ਸਭ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਔਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕਤਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ
ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪੰ ਜੀਕਰਨ, ਫਾਇਲਿੰਗ, ਸੰ ਸਥਾ, ਵਰਗੀਕਰਣ, ਸੰ ਚਾਰ, ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰ ਤ
'ਤੇ, ਵਿਨਾਸ਼।
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(i)

(ii)

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿੱ ਚ ਉਲਿਖਿਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਲਾਜ
(ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਔਪਰੇਟਰ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੌ ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਟੈਰੇਪੌਟਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ
ਸਾਇਕੋਲੋਜ਼ਿਸਟਾਂ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੀਮਤ
ਐਕਸੈਸ ਤੱ ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹਰੇਕ ਔਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ EMERGENCY ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰ ਧ ਦੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਰੀਜ ਨੂੰ
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰ ਤਮ ਰੂਤ ਤੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ
ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਦਾਂਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕ ਕੋਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱ ਚ ਸਬੰ ਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।
ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਲੋਜ਼ਿਕਲ ਸਹਿਯੋਗ (ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੱ ਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਏਪਾਇਡੇਮਾਇਲੋਜਿਕਲ ਅਤੇ
ਕਲੀਨੀਕਲ-ਨਿਦਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ (ਬੀ) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ EMERGENCY
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਮਿਆਦ ਸਥਿਤੀਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ, ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱ ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰੀਜ ਅਨੁਛੇਦ 15 DGPR ਵਿੱ ਚ ਵਰਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਏ) ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਬੀ) ਇਸ ਡੇਟਾ
ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ;
ਸੀ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ; ਡੀ) ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਣਾ;
ਡੀ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ("ਗਾਰੰ ਟੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ") ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਨਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਤ ਪਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ:
•
•

Alessandro Bertani, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: privacy@emergency.it;
Concetto Signorino, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ: dpo@emergency.it.

ਨਾਮ
ਉੱਪਨਾਮ

ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ, ਮੈਂ:
o ਸਹਿਮਤੀ

o ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ;

o ਸਹਿਮਤੀ

o ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ;

o ਸਹਿਮਤੀ

oਕ
 ਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਲੋਜ਼ਿਕਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ;

o ਸਹਿਮਤੀ

o ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ;

o ਸਹਿਮਤੀ

o ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ;

o ਸਹਿਮਤੀ

o ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਥਾਂ

ਸਬੰ ਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਮਿਤੀ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ* ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

*ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ, ਜਨਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਸਬੰ ਧ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ

