ﺧﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
راﺟﺴﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﮐﺎھﺶ ھﺎی طﺒﯽ ،ای اﯾﻢ ﮐﯿﻮ
ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن آﻧﮭﺎ
ﻣﺎ را در ﮐﺎرھﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﺘﺐ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﻨﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺤﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎد
ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺤﯽ و وﻗﺎﯾﻮی ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮی ﺑﮭﺒﻮد
ھﻤﻮار ٴه ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﯾﮏ ادار ٴه ﻣﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺎم  EQMوﺟﻮد دارد.
ﺑﻮرد اداری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺤﯽ ،ﻧﺮس ھﺎ و دوﮐﺘﻮران ﮐﺎرھﺎی ﮐﯿﻔﯽ را ﺑﮫ  EQMواﮔﺬار ﻧﻤﻮده و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﺮا ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯿﺒﺨﺸﻨﺪ .ھﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ھﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﺪاوم ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺻﺤﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺮوی ھﺎی ﺻﺤﯽ و ادارات ﺻﺤﯽ در ادار ٴه ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻊ آورد
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺸﮑﻞ ﮔﺮوﭘﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ اﻧﻔﺮادی ﺷﺎﮔﺮدان اﻓﺸﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ادار ٰه ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯽ
اﻓﺮادی را ﺟﻤﻊ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را از وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ  www.emq.nuﺑﺪﺳﺖ آورده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎرۀ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق اش و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوھﺶ ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ اﺟﺎزۀ "ادارۀ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺧﻼق" ﯾﺎ  etikprövningsnämndﻧﯿﺎز
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد  ۱۰۰,۰۰۰ﺷﺎﮔﺮد ھﺮ ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊِ ﺧﻮب داﻧﺶ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ
•

•

•

•

و ھﺎ ﻧﺮس ﮐﮫ را ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺳﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ٴﮫ در ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺮاک
.ﻧﻤﯿﺴﺎزد ﻣﺘﺎﺛﺮ اﻧﺮا  ،ﻣﯿﺪارﻧﺪ اراﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ در دوﮐﺘﻮران
و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ و ﺷﺪه ﻧﮕﮭﺪاری ﺳﻮﯾﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺪﺳﺖ اطﻼﻋﺎت
.ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ھﺎ ﻧﺮس از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺻﺤﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ادار ٴه در اﻓﺮادﯾﮑﮫ
 EQM.ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺖ ﺛﺒﺖ ادارهٴ در ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺮاد ھﻤﭽﻨﯿﻦ و ﻣﮑﺘﺐ دوﮐﺘﻮران
اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮای ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ادراهٴ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺻﺤﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ
.ﺑﺴﺎزﯾﺪ آﮔﺎه را ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮس ﺑﺎﯾﺪ
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اﮐﻨﻮن و اﯾﺪ ﻧﺪاده رد ﺟﻮاب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ادار ٴه ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮال ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ادار ٴه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﺪ و ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎس  Dataskyddsombud@regionostergotland.seﺑﺎ ﮔﺮدد
ﺛﺒﺖ ادارهٴ در ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮد اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎ دارﯾﺪ را ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ھﻤﭽﻮ در
.ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺬف را ﮐﯿﻔﯿﺖ
در ھﺎ ﺑﻌﺪ و ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ادارهٴ ﺑﮫ ﺗﺎن ﺻﺤﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
.ﺑﺴﺎزﯾﺪ آﮔﺎه را ﻧﺮس ﻣﻮرد اﯾﻦ در ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺘﺮاک ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ در ھﻤﭽﻨﯿﻦ و ﺑﻌﺪی ﺻﺤﻔﮫ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد در ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
.ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮده دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ www.emq.nu ،

ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮاﺑﻖ ِ
ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻘﺼﺪ ﺑﮭﺒﻮد ﺻﺤﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ھﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣ ٴﮫ ﺳﻮاﺑﻖ ِ
ﺻﺤﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ﺳﻄﺢِ ﻣﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻮي و
ﺳﺎﺣﻮي ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻲ ،ﺻﺤﺖ ﺷﺎﮔﺮدان را ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ
روش ھﺎی ﮐﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺻﺤﺖ ﺷﺎﮔﺮدان را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫٴ ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اطﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ
ﻣﯿﮕﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮐﺎرھﺎی اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺘﺪاوم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺪرد ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ در ﺳﻮﯾﺪن ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت
اطﻼﻋﺎت در ﺳﻮاﺑﻖ ﺻﺤﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮوی ھﺎی ﺻﺤﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺪاﻣﯿﻦ اطﻼﻋﺎت ﺻﺤﯽ اﻓﺮاد در ادار ٴه ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
را از وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ  www.emq.nuﺑﺪﺳﺖ آورده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﮭﺒﻮد و
ﻣﺼﺌﻮن ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ،ارﻗﺎم اﺣﺼﺎﯾﻮی و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اطﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻌﺪ
از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻘﺼﺪ اﻓﺸﺎ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اطﻼﻋﺎت
اطﻼﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ و ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯿﺸﻮد .در اطﻼﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ھﻢ طﻔﻞ ﺷﻤﺎ
ﺑﻄﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘ ٴﮫ اﺧﻼﻗﯿﺎت و
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰی اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
اﻣﻨﯿﺖ

اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ھﻢ طﻔﻞ ﺷﻤﺎ از ھﺮﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ،ﻣﺼﺌﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ
آوردن اطﻼﻋﺎت ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺮدﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت
ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻈﻤﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اطﻼﻋﺎت را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورده و ورورد ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اطﻼﻋﺎت ﻣﺼﺌﻮون
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ رﻣﺰﮔﺰاری ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯿﺸﻮد.
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻨﮭﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺮا ﺑﮫ ادار ٴه ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اراﺋﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮاھﻢ ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط در  Centralt personuppgiftsansvarigﯾﺎ )ادارۀ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮل اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ(
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد طﻔﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮوﺳ ٴﮫ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي ﯾﺎ ﺣﺬف اطﻼﻋﺎت
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد و ﻣﺼﻮون ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاﺷﺖ ﯾﮑﻌﺪه از اطﻼﻋﺎت ،ﻣﺴﻮول آرﺷﯿﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ،ارﻗﺎم اﺣﺼﺎﯾﻮی و ﯾﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺣﻘﻮق
اﺷﺘﺮاک در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫٴ ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ طﻔﻞ ﺷﻤﺎ از ﻧﺮس ھﺎ و دوﮐﺘﻮران در
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورد ،اﻧﺮا ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﯿﺴﺎزد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﮥ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺪﺳﺖ
آوردﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ طﻔﻞ ﺗﺎن در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻧﺮس ﻣﮑﺘﺐ در
ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد طﻔﻞ ﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺑﺎ
 Dataskyddsombud@regionostergotland.seﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺧﻮااﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت طﻔﻞ
ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ،ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮده ﻧﺮس ﻣﮑﺘﺐ را آﮔﺎه ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و اطﻼﻋﺎت طﻔﻞ ﺧﻮد را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺷﻤﺎ از ﺣﻖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
اطﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ادﻋﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اطﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﯾﺪ ﮐﮫ اﺻﻼح ﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد
اﻓﺮاد ﯾﺎ اداراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت طﻔﻞ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ )اطﻼﻋﺎت طﻔﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ(،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل ﺑﺪون ﺣﺰﯾﻨﮫ در ﻣﻮرد اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ٴه طﻔﻞ
ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) ،ﺑﮕﻮﻧﮫٴ ﻣﺜﺎل :ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻮاﺑﻖ اطﻼﻋﺎت( .ھﻤﭽﻮ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻞ
ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﺎری و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎطﯽ در ادارهٴ ِ

ھﺮﮔﺎه اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد طﻔﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ "ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎظﺖ از اطﻼﻋﺎت" ﯾﺎ "ﻣﻘﺮرات
اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﺮﯾﺾ" ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﯾﺎ ﺗﺎوان ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ادارۀ ﻧﺎظﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ
اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖdataskyddsombud@regionostergotland.se EMQ ،

