
   

 

 

 اطالعات در مورد حفاظت از داده ها برای بیماران در مرکز بقا

 

م،   بیمار ان محتر

بدینوسیله شما را در مورد روند اطالعات شخیص شما توسط ما و 

 حقوق ناشی از آن مطلع یم کنیم. 

 

 1. مسئول پردازش  اطالعات داده شده  

  مسئول در معنای مقررات حفاظت از داده های عمویم 

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH 

Fr.Prof.Dr. karin Weiss)مدیر عامل(   

Turmstraße 21, 10559 Berlin 

+49 (30) 88 43 08 85 

mail@ueberleben.org 

 (“ZÜ„ درادامه مطلب)

  

 2.   حفاظت ونگهداری ازاطالعات محرمانه

ه شده  ، ارتباط   شما  یمتوانید  با  مسئول  مر بوطه از اطال عات ذختر

 حاصل  کنید : 

Datargus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 کلمه کلیدی "مرکز درخواست اطال عات محرمانه خصویص 

Brachvogelstr. 1 
10961 Berlin 

Tel.: +49 (30) 577 039 930 
E-Mail: datenschutz@ueberleben.org 

 

 3.   نوع، دامنه و هدف کاربری اطالعات داده شد

ی شما و و   بیر
اطالعات شخیص شما به منظور انجام قرارداد درمانی

تعهدات مرتبط به آن یم شود. بدون ارائه اطالعات شخیص موجود ، قراردادی 

د .   صورت نمیگتر

 مااطال عات  زیر را جمع آوری و بررش یم کنیم: 

،
ی

 - جنسیت ، نام و نام خانوادگ

 - تاری    خ تولد،

 - وضعیت تأهل، شغل )آموزش(،

 - آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل،

، ، شماره بیمه درمانی  - بیمه درمانی

 - داده های اجتمایع

 - در صورت وجود، وضعیت اقامت،

،  - اطالعات بیوگرافی

 و
ی

 - روابط خانوادگ

- پرونده بیماری )تاریخچه ها، تشخیص ها، پیشنهادات 

،نتیجه ها (  درمانی

 هدف بر رش اطالعات به  منظور

 - شناسانی شما به عنوان بیمار ،

یم،  - برای اینکه بتوانیم برای اهداف درمانی با شما تماس بگتر

-با  ایجاد پرونده پزشیک، تشخیص، پیشنهادات درمانی و نتایج به 

 عنوان بخشی از راه حل های درمانی  یمباشد . 

،  برای انجام اقدامات درمانی

،  - انجام تعهدات اسنادی و ابالیعی قانونی

کت ها و مراجع بیمه سالمت )منطقه، ادارات رفاه اجتمایع  - به شی

 یا جوانان( برای خدمات درمانی ارائه شده ، صورتحساب بفرستند. 

ی کیفیت  - برای تضمیر

، ممکن است اطالعات  به عنوان بخشی از یک قرارداد درمانی

س ما قرار گرفته است )به عنوان مثال در  سالمتر را که توسط سایر مراکز  در دستر

 نامه پزشک( بررش  کنیم. 

  پردازش
 
 4. مبنای قانون   و حقوق

انجام بررش سوابق بیماری شما طبق ماده  قانون سالمتر  ،پاراگراف 

۹ ، بند ۲، ماده ۲۲ قانون اساش را پردازش یم کنیم،زیر پوششش افرادی  که تعهد  

 اخالفر و اجتمایع داده باشند  ،محرمانه انجام یم شود. 

در غتر این صورت، برای اجرای قرارداد درمان، انجام تعهدات قانونی 

و حفاظت از منافع قانونی ما ، تا آنجائ که به دسته های خایص از  اطالعات داده 

شما بر اساس ماده 6 بند 1 قسمت ب دادههای شخیص مربوط یمشود، پردازش  

ی برای دفاع در برابر ادعاهای قانونی انجام یمشود .   اساس ماده 9 بند 2   و  پیگتر

 بر

وع در بند و بند 1 ماده 6، تعقیب و دفاع از دعاوی  منفعت مشی

 است. 



   

 

اگر رضایت خود را به ما داده اید، پردازش بر اساس ماده 6 بند 1 

 حرف الف( یا بند 2 ماده 9 نامه الف( انجام یم شود. 

ه و حذف داده های شما  5. ذخیر

ه یم کنیم. حتر پس  ، ذختر ما اطال عات شما را با مجموعه نظرسنجی

 از پایان قرارداد درمان، ما اطالعات شخیص شما را نگهداری یم کنیم. 

§  قانون ۶۳۰ اف   به مدت 10 سال پس از پایان درمان طبق این 

 قانون در بانک اطالعات ما نگهداری میشود  

- به مدت 30 سال اگر شواهد  مشخیص داشته باشید ، شما یمتوانید  

، ادعای خسارت   کنید ، بعد از آن هیچ تعهدی وجود ندارد .   در این مدت زمانی

 6. افشای اطال عات شما  به اشخاص ثالث

ما فقط در صورنر اطالعات شخیص شما را به اشخاص ثالث منتقل 

وری باشد  یم کنیم که این امر توسط قانون مجاز باشد و برای اهداف پردازش ضی

 یا اگر شما رضایت کتتی خود را داده باشید. 

دریافت کنندگان اطالعات شخیص شما یم توانند انجمن های 

کت  کت های بیمه سالمت، خدمات پزشیک شی پزشکان قانونی بیمه سالمت، شی

بیمه سالمت یا دفاتر شما )منطقه، ادارات رفاه اجتمایع یا جوانان( باشند که 

 هزینه های درمان شما را عهده دار  میباشند . 

 به منظور صورتحساب خدمات ارائهشده توسط ما 
ً
انتقال عمدتا

انجام یمشود تا سؤاالت رواندرمانی یا پزشیک و سؤاالت ناشی از رابطه بیمه شما 

ی  روشن شود. عالوه بر این، ممکن است به سایر پزشکان یا روان درمانگران نتر

(. در موارد استثنای ، داده ها به دیگر  منتقل شود )به عنوان مثال نامه دکتر

ی منتقل یم شوند، به عنوان مثال در چارچوب تعهدات قانونی  ندگان مجاز نتر گتر

 افشا. 

7 . انتقال اطالعات شخیص شما به کشورهای 

 جهان سوم

   اطالعات شخیص شما  به کشورهای ثالث منتقل نخواهد شد.  

      8. حقوق شما

 شما یمتوانید  در مورد فرایند کاری ما  مربوط به اطالعات شخیص 

 شما، اطالع  حاصل نماید.    

اطالعات مربوط به داده های شخیص شما که توسط ما پردازش یم شود 

( و یک نسخه از داده های شما در قالتی ساختاریافته، GDPR 15)ماده 

ی )ماده   (،GDPR 20رایج و قابل خواندن توسط ماشیر

 (،GDPR 16برای تصحیح اطالعات شخیص شما )ماده  -

 ( وGDPR 17برای پاک کردن اطالعات شخیص شما )ماده  -

 (. GDPR 18محدود کردن پردازش داده های شخیص شما )ماده  -

ی یم توانید بر اساس ماده  ( به GDPR 21)ماده  GDPR (f( )1) 6همچنیر

اض کنید. ما دیگر اطالعات شخیص شما را پردازش نیم کنیم، پردازش اعتر

ای را برای پردازش نشان دهیم کنندهدالیل قانونی قانع مگر اینکه بتوانیم

های شما برتری دارد، یا پردازش در خدمت که بر منافع، حقوق و آزادی

 ادعا، اعمال یا دفاع از ادعاهای قانونی باشد. 

  

های شخیص شما به اشخاص ثالث بر اساس اگر پردازش یا انتقال داده

زمان رضایت خود را لغو کنید و برای توانید در هر رضایت شما باشد، یم

گذار باشد.   آینده تأثتر

های ارتبایط، یک توانید عالوه بر سایر راهبرای استفاده از این حقوق یم

یا « mail@ueberleben.org»ایمیل به 

«datenschutz@ueberleben.org » .ارسال کنید 

ی حق دارید در مورد پردازش داده ها به یک مقام نظ ارنر شما همچنیر

 شکایت کنید. مرجع نظارنر مسئول ما است

ی برای حفاظت از   و آزادی اطالعاتذخیره اطالعات کمیش برلیر
Maja Smoltczyk 

Friedrichstraße 219 
10969 Berlin 

 

Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH 

 

 


