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EMERGENCY – ਯੁੱ ਧ ਪੀੜਿਤ ਨਾਗੜਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ONG 
ONLUS, ਹੈੱਡਕੁਆਿਟਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Santa Croce 19, 20122 Milan ‘ਤੇ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਿਮੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀੜਨਧੀ ੜਨੱਜੀ 
ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਦੇ ੜਨਯੰਤਿਕ ਦੇ ਿੂਪ ੜਵੱਚ ਉਸ ੜਵਅਕਤੀ, ਜਰੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ, ਕਾਉਂਸੜਲੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਲਰੋੜਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਸਾਇਕਰੋਥੈਿੇਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ੜਵੱਚ ਅੱਗੇ 
ੜਦੱਤੀਆਂ ੜਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਿੀਆਂ ਇਕੱਤਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਵੇਿਵਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਆਮ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਨਾਮ, ਉਪਨਾਮ, ਜਨਮ ੜਮਤੀ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ੜਲੰਗ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਿ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਿਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ੜਵੱਚ ਸੜਥਤੀ 
ਆੜਦ);
- ਕਲੀਨੀਕਲ ੜਿਕੌਿਡ ਲਈ ੜਨੱਜੀ ੜਸਹਤ ਡੇਟਾ, ੜਜਸ ੜਵੱਚ ਮਿੀਿ ਬਾਿੇ ਹਿੇਕ 
ਕਲੀਨੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰੜਧਤ ਸਾਿੇ ੜਨੱਜੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਵੇਿਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਸਬੰੜਧਤ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਰੋੜਨਕ ਹੈਲਥਕੇਅਿ ਡਰੋਿਿ) ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨ ਲਈ, ਇਸ ੜਸਹਤ ਡੇਟੇ ੜਵੱਚ ਮਿੀਿ ਦੁਆਿਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ 
ੜਪਛਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ੜਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ੜਕ ੜਵਸ਼ੇਸ਼ ੜਨਦਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਗੈਿ-ਸਬੰੜਧਤ ਪੈਥਾਲਰੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ੜਵੱਚ, ੜਜਸ ਲਈ 
ਿਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ੜਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ੜਕਸੇ 
ਤੀਜੀ ੜਧਿ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਸੁਿੱੜਿਆ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
- ਿਰੋਗੀ ਨੰੂ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਿੱੜਿਆ ਲਈ ਿਾਸ ੜਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਿਾ ਕਵਿ 
ਕੁਝ ੜਕਸਮ ਦੀ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰੜਧਤ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਬਸ਼ਿਤੇ: (i) ਸਿਪਰੋਿੜਟਵ 
ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ; (ii) ਉਹਨਾਂ ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਰੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ, ਮਨੋੜਵੜਗਆਨਕ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ; (iii) ਉਹਨਾਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਜਰੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਿਭਪਾਤ 
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ; (iv) ਯਰੋਨ ੜਹੰਸਾ 
ਜਾਂ ਪੈਡਰੋੜਿੜਲਆ ਜਾਂ ਪੜਿਵਾਿ ੜਨਯਰੋਜਨ (ਡੇਟਾ ਵਾਧੂ ਸੁਿੱੜਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਕਲੀਨੀਕ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ;
- ਇਟਲੀ ੜਵੱਚ ੜਵਅਕਤੀਗਤ/ਪੜਿਵਾਿਕ ਸੜਥਤੀ ਨਾ ਸਬੰੜਧਤ ੜਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟੇ 
(ਨੌਕਿੀ, ਨਾਗੜਿਕ ਸੜਥਤੀ, ਬੱੜਚਆਂ ਦੀ ੜਗਣਤੀ ਆੜਦ) ਆਪਣੇ ਸਮਾੜਜਕ ੜਵਵਿਣ 
ਡੇਟਾਬੇਸ (ਸਮਾੜਜਕ ਡੇਟਾ) ਦੇ ਲਈ
- ਸਲਾਹ/ਜਾਂ ਮਨੋੜਵੜਗਆਨਕ ਸਮਿਥਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਰੋਥੈਿੇਪੀ ਗਤੀੜਵਧੀਆਂ ਦੇ 
ਸੰਦਿਭ ੜਵੱਚ ੜਵਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ “ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੜਥਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ;
ਲਾਭਪਾਤਿੀ ਦੇ ਚਾਿਜ ਦੀ ਗੈਿ-ਹਾਿਿੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਸੰੜਵਧਾਨਾਤਮਕ ੜਕਸਮ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਦੇ ਸੰਦਿਭ ੜਵੱਚ।
ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ੜਵਕਲੜਪਕ ਹੈ। ੜਿਿ ਵੀ, ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਿਨ ੜਵੱਚ ੜਵਿਲਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਦੀ ਅਨੁਵਿਤੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਿ ਪੜਿਭਾੜਸ਼ਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਪਿੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਿਨ ਜਾਂ ਅਧੂਿੇ ੜਹੱਸੇ ੜਵੱਚ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰੜਧਤ ਕਿੇਗੀ।
ੜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੂਪ ੜਵੱਚ, EMERGENCY ਦੁਆਿਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਬੰੜਧਤ ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ੜਨਦਾਂਤਕ ੜਿਕੌਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੜਨਕ ਹੈਲਥਕੇਅਿ 
ਦਸਤਾਵੇਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ੜਨਊਨਤਮ ਆਮ ਡੇਟਾ (ਨਾਮ, ੜਲੰਗ, ਜਨਮ ੜਮਤੀ 
ਅਤੇ ਨਾਗੜਿਕਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। EMERGENCY ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ 
ੜਕਸੇ ਵੀ ੜਕਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਿੇ ਡੇਟਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਾਂ ਅੜਜਹੀ ਦਾ ਸੰਪੂਿਨ ਤੌਿ 'ਤੇ ਹਾਿਿ ਨਾ ਹਰੋਣਾ, EMERGENCY ਲਈ ਜਾਂ 
ਕਰੋਈ ਵੀ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ੜਜਸ ਲਈ ਮਿੀਿ ਨੰੂ ਿੈਿਿ ਕੀਤਾ ੜਗਆ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੜਨਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੀਜ ਦੁਆਿਾ ੜਪਛਲੇ ਜਾਂ ਵਿਤਮਾਨ ਿਰੋਗਾਂ ਜਾ ੜਸਹਤ ਦੀ ਵਿਤਮਾਨ ਸੜਥਤੀ ਨਾਲ 
ਸਬੰੜਧਤ ਿਾਸ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ੜਵੱਚ ਅਸਿਲਤਾ, ਉੜਚਤ ੜਨਦਾਨ, ਲਰੋਿੀਂਦੇ 
ਇਲਾਜ ਪਿਚੇ ਅਤੇ ੜਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ੜਧਿਾਂ ੜਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ EMERGENCY ਦੁਆਿਾ ਮਿੀ ਨੰੂ 
ਿੈਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਦਾ ਹੈ ਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ੜਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾੜਜਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ੜਵੱਚ ੜਵਿਲਤਾ ੜਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ੜਵੱਚ, ਪਬੜਲਕ 
ੜਦਲਚਸਪੀ ੜਵੱਚ, ਮਿੀਜਾਂ ਦੀ ਸੜਥਤੀ ਜਰੋ EMERGENCY ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ 

ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ੜਵੱਚ ਲਰੋਿੀਂਦੇ ੜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰੜਧਤ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੀਜ ਨੰੂ ਹਰੋਿ 
ਸਮਾੜਜਕ ਸੇਵਾ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਿਭ ੜਵੱਚ ਿਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ੜਜਵੇਂ ਮਨੋੜਵੜਗਆਨੜਕ ਜਾਂ 
ਸਾਇਕਰੋਲਰੋ ੜਿਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਿਿੂਿੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ੜਵੱਚ ੜਵਫਲਤਾ ਮਿੀਜ ਨੰੂ ਇਹ 
ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਰੋੜਨਕ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਰੋਿਿ ੜਵੱਚ ਸ਼ਾੜਮਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ 
ੜਵੱਚ ੜਵਫਲਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਰੋਕਦੀ ਹੈ;
ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਔਪਿੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ੜਦੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਲਈ 
ਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਰੋੜਨਕ ਉਪਕਿਣ ਦਰੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਇੱਕਤਿ ਕੀਤੇ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ 
ਨੰੂ ਸੰਸ਼ਰੋੜਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪੰਜੀਕਿਨ, ਿਾਇੜਲੰਗ, ਸੰਸਥਾ, ਵਿਗੀਕਿਣ, ਸੰਚਾਿ, ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੜਕੜਿਆ ਦੇ ਅੰਤ 
'ਤੇ, ੜਵਨਾਸ਼।
ਇਕੱਤਿ ਕੀਤਾ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ੜਸਿਫ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱੜਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: (i) ੜਨਿਦੇਸ਼ ਜਰੋ 
ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਦੇ ਹਨ ੜਵੱਚ ਉੜਲੜਿਤ ਸੁਿੱੜਿਆ ਮਾਪਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ੜਵੱਚ ਅਤੇ ਸੁਿੱੜਿਆ ਵਾਤਾਵਿਣਾਂ ੜਵੱਚ ਇਲਾਜ (ਡਾਕਟਿ, ਨਿਸ, ੜਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਔਪਿੇਟਿ ਮਿੀਜ ਨੰੂ ਕੌਮੀ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੀਜ ਨਾਲ ਸੜਹਮਤ 
ਹਰੋਏ ਟੈਿੇਪੌੜਟਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ੜਵੱਚ ਸਾਇਕਰੋਲਰੋ ੜਿਸਟਾਂ, ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ 
ਕਲੀਨੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਧੀੜਕ੍ਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਮਚਾਿੀ
(ii) ਹਿੇਕ ਔਪਿੇਟਿ ਦੁਆਿਾ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੇੜਬੜਲਟੀ ਨਾਲ, ਿਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ੜਨੱਜੀ 
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੜਕੜਿਆ ੜਵੱਚ EMERGENCY ਦੁਆਿਾ ਅੜਧੜਕ੍ਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ੜਧਿਾਂ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਪੱਿਪਾਤ ਤੋਂ ੜਬਨਾਂ, ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਮਿੀਜ ਨੰੂ 
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰੜਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੜਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾੜਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਿੂਤ ਤੋਂ ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਿਾ ਇਜਾਿਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ੜਧਿ 
ਦੀਆਂ ਹਰੋਿ ੜਸਹਤ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂੜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ੜਨਦਾਂਤਕ ੜਿਪਰੋਿਟਾਂ ਮਿੀਜ ਤੋਂ ੜਬਨਾਂ ੜਕਸੇ ਹਰੋਿ ੜਵਅਕਤੀ ਦੁਆਿਾ ਵੀ ਇਕੱਤਿ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਿਤ ਇਹ ਹੈ ੜਕ ਸੂਚਕ ਕਰੋਲ ਸਬੰੜਧਤ ੜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ੜਲਿਤੀ 
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ੜਲਫਾਿੇ ੜਵੱਚ ਸਬੰੜਧਤ ਦਸਤਾਵੇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰੜਧਤ ੜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ੜਦੱਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੜਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਿ ਜਾਂ ਹਰੋਿਾਂ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਿਾਹੀਂ, ਕਾਉਂਸੜਲੰਗ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਰੋਲਰੋ ੜਿਕਲ ਸੜਹਯਰੋਗ (ਸੜਭਆਚਾਿਕ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ੜਸਹਤ ਸੇਵਾ 
ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋਿ ਸਮਾੜਜਕ ਸੇਵਾ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ੜਵੱਚ ਮਾਿਗ ਦਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾੜਜਕ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਤੋਂ (ਏ) ਏਪਾਇਡੇਮਾਇਲਰੋੜਜਕਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ-
ੜਨਦਾਂਤਕ ੜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ (ਬੀ) ਉਹਨਾਂ ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰੋ EMERGENCY ੜਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸੁੜਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ੜਮਆਦ ਸੜਥਤੀਅੜਧਐਨ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਅਤੇ ੜਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕੱਤਿ ਕੀਤਾ ੜਗਆ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਿ ਉੱਪਿ ੜਦੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ੜਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ੜਵੱਚ, ੜਸਹਤ ਡੇਟਾ ਸੁਿੱੜਿਅਣ ਿਿੂਿਤਾਂ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਿੱੜਿਆ ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਿਾ 
ਇਜਾਿਤ ੜਦੱਤੇ ਅੜਧਕਤਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਰੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੀਜ ਅਨੁਛੇਦ 15 DGPR ੜਵੱਚ ਵਿੜਣਤ ਅੜਧਕਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
ਏ) ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰੜਧਤ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ; ਬੀ) ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ 
ਸੁਧਾਿ ਜਾਂ ੜਮਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰੜਧਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੜਕੜਿਆ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨਾ; ਸੀ) ਇਸ 
ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਇਤਿਾਿ ਜਤਾਉਣਾ; ਡੀ) ਸੜਹਮਤੀ ਵਾੜਪਸ ਲੈਣਾ; ਡੀ) ੜਨਗਿਾਨੀ 
ਕਿਤਾ ਅਥਾਿਟੀ ("ਗਾਿੰਟੀ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ") ਨਾਲ ੜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 
ਲਈ, ਉੱਪਿ ੜਲੜਿਤ ਪਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਿਾ ੜਲਿਤੀ ਿੂਪ ੜਵੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਿਟਿਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਸੰਭਵ ਹਰੋਵੇਗਾ:
• Alessandro Bertani, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਰੋਸੈਸਿ: privacy@emergency.it;
• Nicola Tarantino, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਿਵਾਈਿਿ: dpo@emergency.it.

ਮਿੀਿਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ 
EU ਦੇ ਸਿਕਾਿੀ ੜਨਯਮ 2016/679 (GDPR) ਅਨੁਸਾਿ

ਥਾਂ

ੜਮਤੀ

ਸਬੰੜਧਤ ੜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਿਿ  

ਮਾਤਾ-ੜਪਤਾ ਜਾਂ ਸਿਪ੍ਰਸਤ* ਦੇ ਹਸਤਾਿਿ 

*ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ, ਜਨੜਮਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਾਬਾੜਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਿਸਪੜਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ੜਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਿ ਨੱਥੀ ਕਿਰੋ

ਮੈਂ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਬਾਿੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ੜਵੱਚ, ਮੈਂ: 
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ] ਿਾਸ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ;  
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ] ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੜਨਕ ੜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਰੋਿਿ ਦੇ ੜਨਿਮਾਣ ਲਈ ਿਾਸ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ;
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ]  ਕਾਉਂਸੜਲੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਰੋਲਰੋ ੜਿਕਲ ਸੜਹਯਰੋਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਇਕਰੋਲਰੋ ੜਜਕ ਸਿਗਿਮੀਆਂ ਲਈ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ ਹਾਂ;
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ] ੜਿਆਦਾ ਸੁਿੱੜਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ;
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ] ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ੜਧਿ ਨੰੂ ਿਾਸ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਿ ਦੀ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ ਹਾਂ;
[ ] ਸੜਹਮਤੀ   [ ] ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ੜਧਿ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸੁਿੱੜਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ੜਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਸੈੜਸੰਗ ਲਈ ਸੜਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ੜਦੰਦਾ/ੜਦੰਦੀ ਹਾਂ।


