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معلومات عامة حول إستعمال المعطيات الشخصية و المعطيات المتعلقة بالصحة في شبكة اإلنترنت
المرسوم التشريعي رقم  196فيما يخص صيانة المعلومات السخصية )النص الوحيد( الصادر بتاريخ 2003/6/30
إن الـ  FISIOTERAPIA MEDICA STUDI E RICERCHEترغب بإعالمك بأن المرسوم التشريعي رقم  196لتاريخ  2003/6/30ينص على حماية
حقوق جميع األشخاص فيما يتعلق باستعمال معطياتھم الشخصية .
فعلى أساس القانون المذكور أعاله سيتم إستعمال المعلومات الشخصية الخاصة بك حسب مبادئ اإلستقامة و القانون و الشفافيّة و حماية سر معطياتك الشخصية و
حقوقك بالتحفظ عليھا في الحاضر و في المستقبل .
أھداف إستعمال المعطيات الشخصية  :سيتم إستعمال المعطيات الشخصية )اإلسم و الكنية و تاريخ الوالدة و مكان الوالدة و السكن و المعلومات المتعلقة بالحالة
الصحية التي تتوفر على شبكة اإلنترنت( لھدف القيام بتشخيص الحالة الصحية و أداء العالجات الضرورية  ،مع الملفات الطبية و المستندات الضرائبية المنصوص
عليھا في القانون الساري  ،و للحماية إن إلتزم األمر في حال تحمل المسؤولية لوقوع حوادث قد تضر المعني باألمر .
كيفية إستعمال المعطيات الشخصية  :سيتم إستعمال المعطيات الشخصية إستناداً على الوسائط اإللكترونية و/أو الورقية و ذلك خالل المراحل التالية :جمع
المعلومات و تسجيلھا و ترتيبھا و حفظھا و إدراجھا و اإلعالم بھا و مسحھا و إتالفھا آخراً .
طبيعة إستعمال المعطيات الخاصة ﺑشكل إجباري أو إختياري :
على المعني باألمر تزويد الشركة بالمعلومات التالية إجباريا ً :
 اإلسم و الكنية و تاريخ الوالدة ؛ الـ  USLالتي ينتمي إليھا  ،مكان اإلقامة و مكان تلقي المراسالت إن إختلف عن مكان اإلقامة  ،رقم البطاقة الصحية و الرقم الضرائبي )لھدف إرسالھا إلىالـ  A.S.L.أي مؤسسة الصحة المحلية  ،للحصول على تعويض النفقات إن كانت على عاتق الدولة كامالً أو جزئيا ً(؛
 إسم الطبيب المكلﱠف ؛بينما باستطاعة المعني باألمر التزويد بالمعلومات التالية إختياريا ً :
 رقم الھاتف )التزويد برقم الھاتف سيسمح لنا بإستعماله للقيام بالمواصالت المتعلقة بالخدمات الصحية التي يتم أداءھا(العواقب في حال الرفض
ّ
إن عدم التزويد بالمعلومات اإلجبارية سيمنعنا من أداء الخدمات الصحية .
المحيط الذي تدور فيه المواصالت و تنتشر فيه المعلومات
سيتم اإلعالم بالمعطيات الشخصية )اإلسم و الكنية و تاريخ الوالدة( و المعلومات المتعلقة بتحديد الخدمات الصحية التي يتم أداءھا إلى الـ ) A.S.L.مؤسسة الصحة
المحلية( و مكتب الشؤون الداخلية و الھيئات )صندوق الضمان الصحي و مكاتب التأمين و إلخ( التي توفر التغطية على مصاريف الخدمات الصحية  .باإلضافة إلى
أنه سيتم اإلشارة إلى تلك المعلومات في الوثائق التي ينص عليھا القانون للقيام بدفع الضرائب )الفواتير و الوصوالت و سجالت المحاسبة( .و من اإلمكان تبليغ
مكاتب التأمين بھا إن إلتزم األمر في حال تحمل المسؤولية لوقوع حوادث قد تضر المعني باألمر .
بينما فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالحالة الصحية فھي ليست خاضعة لإلعالم بھا إلى األشخاص أو الھيئات التي لم يشير إليھا المعني باألمر و التي تختلف عن
الـ ) A.S.L.مؤسسة الصحة المحلية( و مكتب الشؤون الداخلية و الھيئات )صندوق الضمان الطبي و مكاتب التأمين و إلخ( التي توفر التغطية على مصاريف
الخدمات الصحية  ،فسيتم إعالم ھذه الھيئات فقط في الحاالت المشار إليھا من القانون و الشديدة الضرورة للحصول على تعويض النفقات  ،و إلى مكاتب الضمان في
حال وقوع أضرار تؤدي إلى تحمل المسؤولية .
باستثناء المواصالت مع الـ ) A.S.L.مؤسسة الصحة المحلية( فيما يخص المعلومات األساسية التي يجب إعالم دائرة خدمات الصحة العامة بھا عندما تتواجد النتائج
اإليجابية للفحوصات و ذلك ألخذ اإلحطياطات الضرورية للوقاية العامة و للحفاظ على صحة العموم .
المعطيات الشخصية و المعلومات الصحية ليست خاضعة لإلعالم بھا ألشخاص لم تتم اإلشارة إليھا .
كما بإمكان أشخاص تختلف عن المعني باألمر سحب نتائج المعاينات  ،فقط إن كانت موكلة على ذلك من جانب المعني باألمر نفسه  .كما يجب أن تكون الوكالة
مكتوبة على ورقة و سيتم تسليم النتائج في ظرف مغلق .
باإلمكان اإلستعالم عن النتائج و الملفات الصحية لدى العاملين في المؤسسة نفسھا .
حقوق المعني ﺑاألمر
لكل مريض الحقوق الدارجة في المادة رقم  7من قانون صيانة المعلومات ) (CODICE PRIVACYو لذلك و بعد القيام بتقديم طلب )عن طريق رسالة مضمونة
أو الفاكس أو البريد االلكتروني( بإمكان المعني بألمر أو المسؤول :
 .1الدخول و أخذ النظر عن المعلومات الخاصة به  ،أھداف و طرق إستعمالھا  ،و أسماء األشخاص التي تستعمل تلك المعلومات ؛
 .2الحصول على التجديدات  ،و التعديالت أو اإلستكماالت  ،و المسح  ،و التحويل إلى مجھول أو إيقاف المعلومات إن تم إستعمالھا بطريقة غير قانونية أو إن كانت
موجودة في وثائق باإلمكان تعديلھا بسھولة دون موافقته .
 .3المعارضة كامالً أو جزئيا ً إن تم إستعمال معطياته الخاصة بشكل غير مناسب لھدف جمع المعلومات  .و ذلك ألسباب يسمح له القانون بھا .
المسؤول
المسؤول عن ما يخص إستعمال ھذه المعلومات الحساسة ھو ال ُممثل القانوني لـمنشأة الـ  ، FISIOTERAPIA MEDICAكما يتواجد المكتب الرئيسي لألعمال
القانونية في مدينة بادوفا .
وثيقة التعبير عن الموافقة
أنا الموقع/الوقعة أدناه )المعني باألمر(  ،بعد أخذ النظر عن كامل المعلومات التي زودھا لي المسؤول في ما يخص إستعمال المعطيات و المعلومات الخاصة بي
وفقا ً للمادة رقم  13من المرسوم التشريعي  2003/196المذكور أعاله :
 أُعبﱢر عن موافقتي على أن يتم إستعمال معطياتي الشخصية و المعلومات المتعلقة بحالتي الصحية  ،لألھداف ال ُمشار إليھا أعاله . أُعبﱢر عن موافقتي على الفيام بإعالم األشخاص المذكورة أعاله عن معطياتي الشخصية و عن المعلومات المتعلقة بحالتي الصحية  ،لألھداف ال ُمشار إليھا أعالهبالنسبة إلى القاصرين بالعمر أو الغير قادرين قانونيا ً على التعبير عن الموافقة  ،يجب التوقيع أسفله من قِ َبل الم َو ﱠكل بأمرھم )اإلسم و الكنية بوضوح(.
توقيع المعني باألمر

.
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ھناك إحتمال بأن يتعرّ ض المريض إلى إرتفاع درجة الأللم و ذلك حسب نوع المرض المصاب به  ،أو بأن يزيد شعوره باأللم خالل
العالج  .على أي حال فليس ھناك أسباب خطيرة تمنع من القيام بالعالج الذي سيخضع له المريض .
كما أنه من المحتمل بأن ال تختفي العوارض بشكل تام  ،رغم نجاح العالج تقنيا ً و تأھيليا ً .

الشخص المذكور أعاله يُصرﱢح بأنه تلقى جميع المعلومات بوضوح و بشكل كامل فيما يتعلق بأمر عالجه  ،مع كامل علمه عن حقه
بإلغاء موافقته ھذه في أي لحظة قبل بدء العالجات و عن حقه بطلب اي معلومة أُخرى إن أراد  .كما أنه يُصرﱢح عن موافقته بحرية و
بكامل رغبته و علمه عن العالج الذي تم اقتراحه عليه  .إ ﱠن عدم التوقيع على الموافقة سيمنعنا من بدء القيام بالبرنامج التأھيلي للعالج .
في مدينة بادوفا  ،بتاريخ
ختم و توقيع الطبيب :

.

توقيع المريض المعني باألمر :

.

