Potilaan suostumuksen ilmoituslomake (EU) - Parkinson’s KinetiGraphTM
Hoitava klinikka: ……………………………………………………………………………………….
Osoite: ……………………………………………………………………………………….
Tärkeää: Lue tämä lomake huolellisesti ennen allekirjoitusta.
Tämä lomake kertoo sinulle, kuinka henkilötietosi talletetaan käyttäessäsi Parkinson’s KinetiGraph™ -järjestelmää, ja
kuinka näitä tietoja käytetään. Parkinson’s KinetiGraph -järjestelmän tarjoaa Global Kinetics Corporation Limited, Level
9, 31 Queen St, Melbourne Victoria 3000, Australia ja siihen liittyvät yritykset (joita yhdessä kutsutaan nimellä “GKC”).
Kun olet lukenut tämän lomakkeen, sinua pyydetään allekirjoittamaan se osoitukseksi suostumuksestasi
henkilötietojesi käyttöön GKC:n toimesta.
Parkinson's KinetiGraph ja PKGTM-palvelu
Parkinson’s KinetiGraph -järjestelmään kuuluvat: PKG™ watch, joka on ranteessa pidettävä lääketieteellinen laite;
internetportaali tai tablettitietokone, jota käytetään tietojen lataamiseen ja näyttämään tuloksia; ja PDF-asiakirja, joka
näyttää PKG-nimellä tunnetut tulokset. Lääkärisi on ohjeistanut sinulle watchin käytön mitataksesi Parkinsonin taudin
oireita. GKC kerää tietoja watchista ja analysoi oireitasi. GKC valmistelee PKG-watchin ja toimittaa sen hoitavalle
klinikallesi.
Tällaista toimintaa kutsumme “PKG-palveluksi”. Joissakin tapauksissa PKG-palveluun saattaa sisältyä GKC:n
neurologitiimi Australiassa, joka valmistaa lyhyen raportin PKG-palvelusta. Nämä raportit lähetetään hoitavalle
klinikallesi ja ne auttavat hoitavaa klinikkaasi ymmärtämään PKG-raporttia. PKG-palvelu auttaa hoitavaa klinikkaasi
paremmin ymmärtämään sinulle määräämänsä lääkityksen tehoa, ja tekemään siihen tarvitsemiasi muutoksia.
Hoitavan klinikkasi rooli
GKC tarjoaa teknistä tukea watchin käyttäjille, mutta GKC ei anna lääketieteellisiä ohjeita potilaille, jotka käyttävät
PKG-palvelua. Jos sinulla on kysymyksiä koskien terveyttäsi, hoitoasi tai lääkereseptejäsi, tai kuinka hoitava klinikkasi
käyttää henkilötietojasi, ota yhteyttä suoraan hoitavaan klinikkaasi.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän suostumuslomakkeen suhteen, PKG-palvelusta, tai kuinka GKC käyttää
henkilötietojasi, ota yhteyttä GKC:n tiedonsuojavirkailijaan käyttämällä tämän lomakkeen tietoja.
Henkilötietosi
Voidakseen tarjota PKG-palvelua, GKC vastaanottaa ja käsittelee seuraavia tietoja:
•

yhteystietosi, sisältäen koko nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;

•

potilaskoodi, tai vastaava, jonka hoitava klinikkasi antaa;

•

hoitavan lääkärisi nimi;

•

sukupuolesi (kun sillä on merkitystä PKG-palvelulle) ja syntymäaika, lääkityksesi, lääkitysajat ja annostus, sekä
yksityiskohtia edenneistä liikehäiriöterapioista, joita saatat saada; ja

•

kaikki tiedot ja tulokset watchin käytöstäsi.

Tässä lomakkeessa viittaamme tähän yleisesti “henkilötietoinasi”.
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Kuinka henkilötietojasi tullaan käyttämään
Jos annat suostumuksesi tällä lomakkeella, hoitava klinikkasi lähettää henkilötiedot GKC:lle, jotta GKC voi rekisteröidä
sinut PKG-palveluun, toimittaa watchin suoraan sinulle (tai joissakin tapauksissa hoitavalle klinikallesi edelleen sinulle
toimitettavaksi), suorittaa PKG-palvelua ja tarjoaa sinulle jatkuvaa teknistä tukea.
Henkilötietosi saatetaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka auttavat GKC:tä PKG-palvelun tarjoamisessa. Et ole
automaattisten päätösten kohteena, jotka vaikuttavat huomattavasti tilanteeseesi watchin käyttäjänä, koska
ammattilääkärit päättävät aina lääkehoidostasi hoitavalla klinikallasi.
Käytännön laillinen perusta
Henkilötietojesi käsittely GKC:n toimesta tehdään tällä lomakkeella antamasi suostumuksen perusteella. Voit poistaa
suostumuksesi koska tahansa ottamalla yhteyttä GKC:n tiedonsuojeluvirkailijaan käyttämällä alla olevia tietoja. GKC
myös säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi, kun olemme velvoitettuja noudattamaan laillisia tai säännösteleviä
vaatimuksia.
Oikeutesi henkilötietojesi suhteen
Sinulla on oikeus pyytää ja saada pääsy niihin henkilötietoihin, joita GKC pitää sinusta, ja pyytää henkilötietojesi
korjaamista tai poistoa (laillisten poikkeusten varauksella). Sinulla on myös oikeus vahvistaa, että henkilötietojasi
käsitellään ja saada muita tietoja käsittelystä. Sinulla on (useimmissa tapauksissa) oikeus poistaa suostumuksesi
henkilötietojesi käyttöön tai pyytää siirtämään henkilötietosi toiseen yksikköön.
Henkilötietosi poistetaan, jos poistat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, paitsi siinä tapauksessa, että GKC:tä
vaaditaan säilyttämään niitä. Jos katsot, että GKC on rikkonut yksityisyyden suojaasi, sinulla on oikeus jättää valitus
paikalliselle tiedonsuojavalvontaviranomaiselle. GKC:n päätiedonsuojavalvontaviranomainen on Irlannin
tiedonsuojakomissio Irlannissa (www.dataprotection.ie), jossa sijaitsee GKC:n pääkonttori EU:ssa (Global Kinetics
Corporation EU Sales and Marketing Limited).
Jos haluat päästä käsiksi, korjata tai tehdä pyynnön tai valituksen koskien GKC:n hallussa olevia henkilötietojasi, ota
yhteyttä GKC:n tiedonsuojavirkailijaan käyttäen alla olevia yhteystietoja.
Missä henkilötietojasi talletetaan
GKC tallettaa henkilötietosi EU:ssa, mutta ne ovat saatavilla GKC:n toimesta Australian toimistoistamme, jotta GKC:n
asianomaiset toimihenkilöt voivat tarjota PKG-palvelua.
Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?
GKC säilyttää henkilötietojesi tallennuksen niin kauan kuin tarvitaan voidakseen toimittaa PKG-palvelua sinulle ja
vähintään kahdeksan vuotta sen jälkeen, jotta GKC kykenee toimimaan kaikkien jatkuvien hoitojen, säännösten,
lakiasioiden tai potilaan hyvinvoinnin suhteen.
Tutkimukset
Jos annat suostumuksesi alla, GKC pitää ja arkistoi nimettömät tiedot (tiedot, joissa ei enää ole informaatiota, joista
sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti) jatkuvalle tutkimustyölle ja tuotekehitystarkoituksiin.

Suostumuksesi
Nimikirjaimet
Haluan vastaanottaa watchin ja käyttää
PKG-palvelua (johon sisältyy tekninen apu watchin käyttöäni varten):
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(a)

Annan nimenomaisen suostumukseni sille, että GKC kerää, käyttää, paljastaa, käsittelee ja
tallettaa henkilötietojani yllä kuvatulla tavalla:
(b)
Annan nimenomaisen suostumukseni siihen, että GKC käyttää henkilötietojani
Australiassa ja tarjoaa PKG:tä ja raportteja hoitavalle klinikalleni:
Suostun siihen, että GKC käyttää nimettömiä henkilötietojani GKC:n
omassa tutkimus- ja kehitystyössä parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan:

(c)

(d)

Ymmärrän, että jos en anna kaikkia pyydettyjä tietoja, tai jos valitsen toimia GKC:n kanssa nimettömänä tai en käytä
watchia ohjeiden mukaan, GKC ei ehkä pysty antamaan minulle PKG-palvelua.
Koko nimi
Osoite

…………………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………..

*Allekirjoitus:

___________________________________ Päiväys: ____________________

*Jos allekirjoittanut on potilaan valtuuttama henkilö (“Edustaja”) allekirjoittaa tämän lomakkeen ja antaa luvan toisen
puolesta, täytä myös seuraavat rivit:
Edustajan koko nimi: …………………………………………………………………………….
Osoite …………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………..
Valtuutusperuste:
Allekirjoitus:

……………………………………………………………………………………….

___________________________________ Päiväys: ____________________

Tätä lomaketta säilytetään GKC:n arkistossa. Voit pyytää kopiota tästä suostumuksesta koska tahansa.
Ota yhteyttä
Global Kinetics Corporation Ltd
Attention: Data Protection Officer
Level 9, 31 Queen Street
Melbourne, Victoria 3000, Australia
dpo@globalkineticscorp.com
EU yhteysnumero: +44 755 406 1572
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