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 טופס הסכמה של המטופל בנוגע למידע ולנתונים 
 

Fresenius Medical Care Italia S.p.A ." להלן)FMC("והיא אחראית על האיסוף,  פועלת כמרכז התיאום שיושב באיטליה " או "אנו
מייחסת חשיבות  FMCהעיבוד והשימוש בנתונים אישיים בהקשר של תיאום טיפולי דיאליזה ביעדי חופשות של מטופל (להלן "דיאליזה בחופשה"). 

 רבה להגנה על נתונים אישיים והיא אוספת, מעבדת ומשתמשת בנתונים אישיים אך ורק בהתאם לעקרונות הבאים: 

  ים אישייםאיסוף נתונ

 פרטי התקשרות

לצורך תקשורת אתך ודיון בפרטי הדיאליזה בחופשה שלך, אנו אוספים את פרטי ההתקשרות שלך (שם, ארץ מוצא, כתובת דוא"ל ומספר 

 )www.nephrocare.comטלפון) בפעם הראשונה שאתה יוצר אתנו קשר (בטלפון, בדוא"ל או באתר 

אם נתונים אלה נאספים דרך טופס מקוון, ייתכן שהאתר הרלוונטי מופעל על ידי ישות משפטית אחרת מבין החברות שכלולים בקבוצת 

Fresenius Medical Care  כפי שמצוין בהודעה המשפטית באתר שבו נעשה שימוש. במקרה כזה, מפעיל האתר מעבד את הנתונים

 .ראות מאתנושלך עבורנו ותוך מילוי קפדני של הו

 מידע אודות נסיעת החופשה וזמני הדיאליזה שלך 

לאחר קבלת עותק חתום של טופס הסכמה זה, כדי להתחיל בתיאום הדיאליזה בחופשה שלך בהתאם לציפיות ולצרכים שלך, אנו אוספים 

 . פרטים על נסיעת החופשה שאתה מתכנן (יעד ומשך זמן) והזמנים והתדירות הנדרשים עבור הדיאליזה

 נתונים רפואיים ומצב בריאותי

בנוסף, אנו אוספים נתונים רפואיים ומידע על מצבך הבריאותי, בדרך כלל על ידי שליחת הטופס המצורף "בקשת דיאליזה בחופשה" (להלן 

 "טופס בקשה לדיאליזה בחופשה") למרכז הדיאליזה הקבוע שלך (להלן "רופא קבוע") עם בקשה למלא את הטופס. 

החופשה נמצא באותה ארץ כמו מרכז הדיאליזה הקבוע, במקום להשתמש בטופס הבקשה לדיאליזה בחופשה, ייתכן שנבקש אם יעד 

מהרופא במרכז הדיאליזה בחופשה שלך לגשת לנתונים הרפואיים ולמידע על מצבך הבריאותי דרך מערכת המידע הטיפולי האלקטרונית 

ק הסכמה מפורשת לאיסוף, לעיבוד ולשימוש בנתונים האישים שלך בהקשר של ", אך זאת רק במידה שאתה מספEuCliD 5שלנו "

EuCliD 5 . 

 שימוש בנתונים אישיים

 אנו אוספים ומאבדים את הנתונים האישיים הנ"ל שלך ומשתמשים בהם אך ורק לצורך תיאום הדיאליזה בחופשה עבורך.

 היעדר חובה לספק נתונים אישיים והשלכות הסירוב לספק נתונים

 FMCאתה חופשי לספק את הנתונים האישיים שלך או לא; עם זאת, ייתכן שכתוצאה מסירובך לספק נתונים אישיים, באופן מלא או חלקי, 

 לא תוכל לתאם את הדיאליזה בחופשה שלך.
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 גישה לנתונים אישיים והעברתם

 העברה למרכזי דיאליזה ביעד החופשה

בתחילת תהליך התיאום, אנחנו מעריכים את הזמינות של מרכזי דיאליזה פוטנציאליים ביעד החופשה שלך. לשם כך, אנו עשויים להעביר 

פרטי ההתקשרות ונתונים לגבי נסיעת החופשה המתוכננת שלך, כמו גם את הזמנים והתדירות המבוקשים לדיאליזה, למרכזי דיאליזה 

 חופשה שלך. פוטנציאליים שונים ביעד ה

לאחר שמרכז דיאליזה אחד ביעד החופשה אישר זמינות ואושר על ידך, אנו נעביר את כל הנתונים שנאספו על ידך או על ידי "הרופא 

 הקבוע" שלך למרכז דיאליזה זה ביעד החופש שלך כדי לאפשר להם להתכונן כהלכה לדיאליזה בחופשה שלך.

 העברת נתונים למרכז תיאום חלופי

 Fresenius, אם ובמידה שלפי ההערכה שלנו יש צורך או תועלת בסיוע או בהעברת הניהול למרכז תיאום אחר במסגרת קבוצת בנוסף

Medical Care  (להלן "מרכז תיאום חלופי") בהקשר של ארגון הדיאליזה בחופשה שלך, אנו עשויים בכל עת להעביר את הנתונים

יין ברשימת מרכזי התיאום בכתובת באתר האישיים שלך למרכז תיאום שכזה. ניתן לע

https://www.nephrocare.com/patients-home/holiday-dialysis/booking-request.html.  

 העברת נתונים אל מחוץ לאיחוד האירופי / האזור הכלכלי האירופי

י האירופי (להלן "ארץ שלישית"), הנתונים אם יעד החופשה ו/או מרכז התיאום שלך נמצאים בארץ מחוץ לאיחוד האירופי / האזור הכלכל

שלך יועברו לארץ שלישית זו ויעובדו בה. ייתכן שארץ שלישית זו לא תספק את אותה מידה של הגנה מספקת על נתונים שדומה לרמת 

ה המשפטית על ההגנה על נתונים שניתנת באיחוד האירופי / האזור הכלכלי האירופי. במקום זאת, בארץ שלישית שכזו, ייתכן שההגנ

נתונים אישיים לא תהיה שוות ערך, במיוחד מבחינת זכויות מושא הנתונים, ההגבלה על מטרת פעולות עיבוד הנתונים, החלות של עיקרון 

 הנחיצות כמו גם סמכויות גישה פוטנציאליות של גופי ממשל. 

 שיטות עיבוד ואבטחת נתונים

ים ואלקטרוניים. אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על הנתונים העיבוד של נתונים אישיים מתבצע באמצעים ידני

 שלנו, מפני אבדן, הרס, גישה על ידי גורמים בלתי מורשים, שינוי או הפצה.  IT-האישיים שמאוחסנים במערכות ה

 זכות למידע ותיקון, מחיקה או חסימה של נתונים אישיים

, שמורה לך הזכות לקבל, בחינם, מידע אודות הנתונים שאוחסנו Legislative Decree no. 196/2003של  7בהתאם לסעיף 

לגביך, וכן זכות להורות שנתונים אלה יעודכנו, ישולבו, יתוקנו, יחסמו, יימחקו או יהפכו לאנונימיים. למטרה זו ובכל שאלה אחרת 

יים שלך, צורך קשר בדוא"ל בכתובת שעשויה להתעורר בנוגע להגנה על נתונים ועיבוד הנתונים האיש

holidaydialysis@nephrocare.com  :551 974 0373 39+או בטלפון. 

 זכות לבטל הסכמות

באפשרותך לבטל בכל עת הסכמות לאיסוף, עיבוד ושימוש בנתונים בעתיד. כדי לבטל את הסכמתך, צור אתנו קשר בדוא"ל בכתובת 

holidaydialysis@nephrocare.com 551 974 0373 39+לפון: או בט. 

  מפקח על נתונים ומעבד נתונים

 Crema 8 Palazzo-., עם משרדים רשומים בFresenius Medical Care Italia S.p.Aהמפקח על הנתונים הוא 
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Pignano (CR), Italy מעבד הנתונים הוא .Dr. Chiara Frattini  

  ).551 974 0373 39+ (טלפון:

 

 הצהרת הסכמה

בזאת לאיסוף, עיבוד ושימוש בנתונים האישיים שלי, כולל שליחתם והעברתם לחו"ל, בהקשר של תיאום  אני מסכים

 טיפולי דיאליזה בחופשה כמתואר לעיל. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת.

 

     

 חתימה  תאריך  שם
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