
 

 

Formular pëlqimi për mbledhjen e të dhënave 

 

Sipas General Data Protection Regulation (2016/679), Doctors of the World UK (“ne” ose “neve) janë 

kontrolluesi i të dhënave personale që ne mbajmë rreth jush, dhe ju keni të drejtë të na kërkoni 

informacion për këto të dhëna (duke përfshirë hyrjen në to dhe verifikimin e tyre). 

 

Ne duam të na informoni për pëlqimin tuaj për të mbajtur të dhënat personale që na jepni.  Të gjitha 

këto të dhëna personale do të trajtohen nga ne si rreptësisht konfidenciale. 

 

Shënoni kutitë e përshtatshme, nëse bini dakord dhe pastaj firmosni këtë formular: 

 

1. Bie dakord të zbuloj informacione personale për Doctors of the World që të 

më ndihmojnë të marr shërbimet që më duhen. Unë e kuptoj që ky 

informacion do të ruhet në mënyrë elektronike në databazën e brendshme të 

Doctors of the World. 

Po Jo 

  

2. Bie dakord që informacioni im të përdoret në mënyrë anonime si pjesë e 

raporteve statistikore ose kërkimore dhe në studime rastesh anonime. 

Po Jo 

  

3. Bie dakord që Doctors of the World të më kontaktojnë me mesazh në tekst 

për ngjarjet e ardhshme në shëndetësi siç janë kontrollet mjekësore.  

Po Jo 

  

4. Bie dakord që Doctors of the World të më kontaktojnë në telefon për të 

mbledhur përshtypje për shërbimin që kam marrë.  

Po Jo 

  

 

 Moszgjedhja e pohimeve 2, 3 dhe 4 nuk do të ndikojë në nivelin e kujdesit dhe shërbimit që do 

të merrni.  

 Pas udhëzimit të BMA, ne do t’i ruajmë të dhënat elektronike të pacientit për të ardhmen e 

parashikueshme. 

 Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke na kontaktuar. 

 Nëse shqetësoheni për mënyrën si menaxhohen informacionet tuaja nga ne, ju mund të 

kontaktoni Information Commissioner’s Office (organizatë e pavarur). 

 

Firmosur:  

 

Shkruani emrin:  

 

Data:  

 

Numri ID i përdoruesit të shërbimit: UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

This is the Albanian version of the 2019 Consent Form for data collection 


