
 

 

የዊሂብ ስብሰባ የፍቃድ ቅጽ 
 

በየሕግ መሰረት የ General Data Protection Regulation (2016/679) (ጀነራል ደታ ፕሮገኽሽን ረጉላቲኦን (2016/679) አጠቃላይ 

የዳታ ጥበቃ ደንብ፡ Doctors of the World UK (ዶኮቶርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ ዩ.ከ) የአለም ዶክቶሮች (“እኛ” ወይም ደግሞ “ለእኛ”) 

እርስዎ ስለ እርስዎ በእርስዎ ላይ የተያዙት የግል ዊሂብ ቁትትር ነው። እኛ ከእዛው መረጃ ስለእኛ መረጃ (መረጃውን ማግኘት እና ማረጋገጥ ጭብር) 
የመጠየቅ መብት አልዎት።  

 
ስለ እርስዎ የሚመልከት የግል መረጃ እንዲሰጡን ይህንን ኣውቅዎ ፍቃድ እንዲሰጡን እንጠይቆታለን። የሚሰጡን ስለራስዎ የሚመልከት የግል መረጃ 
ብጥብቅ በሚስጥራዊ መንገድ እንይዘዋለን።  

 

እባክዎት አስፈላጊ የሆነ ሳጹን ምልክት አድር፡ የሚስማሙ ከሆነም ቅጹን:   
 

 

1. እኔ ስለ ራሴ የሚመለከት የግል መረጃ ለ Doctors of the World (ዶኮቶርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ) 

የአለም ዶክቶሮች ለእኔ የሚያስፈልጉ አገልግሎት እንዳገኝ እንድሰጥ ፍቓደኛ ነን። ይህ ስለ እኔ 

የሚመልከገት መረጃ በኤሌትሮኒካል መንገድ ከ የ Doctors of the World (ዶኮቶርስ ኦፍ ዘ 

ዎርልድ) የአለም ዶክቶሮች በውስጣዊ ይዊውሂብ ጎታ እንደሚስቀምጡት ተረድቻሉ።  

አዎ አይደለም 

  

2. እኔ የኔ ዝርዝሮች በ ስም-አልባ መንገድ ለ ስታትስቲክስ ወይም የምርምር ሪፖቶች ለማድረግ እና ጉዳይ 
ጥናቶች ለማድረግ እንዲጠቀብሙበት ፍቃደኛ ነኝ።  

አዎ አይደለም 

  

3. እኔ የ Doctors of the World (ዶኮቶርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ) የአለም ዶክቶሮች ከእኔ ጋር በተክስት 

መልእክት በመላክ ስለሚካሄድ የጤና ጥብቃ የሚመልከት እንደ ይህክምና ምርመራ የመሳሰሉ ክስተቶች 
ሲደረጉ እንዲያሳቁኝ ፍቃደና ነኝ።  

አዎ አይደለም 

  

4. ስለ ተሰጠኝ አገግሎት ግብረመልስ ለምሰብሰብየ Doctors of the World (ዶኮቶርስ ኦፍ ዘ 

ዎርልድ) የአለም ዶክቶሮች በስልክ ከእኔ ጋር እንዲገናኙ እስማማለሁ።  

አዎ አይደለም 

  

 

 

 ከመግለጫዎች 2 , 3 እና 4 ውጭ መምረጥ እርስዎ የሚያገኙዋቸውን እንክብካቤ እና አገልግሎት ላይ ተጽእኖ አይኖራቸውም።  

 BMA (ቢ.ኤም.ኣይ) መምሪያ በመከት የታካሚዎች የኤሌክትሮኒክ መዝገቦችን ለወደፊቱ እናሰቀምጣለን። 

 እኛን በማግኘት በማንኝውም ጊዜ የእርስዎን ፈቃድ መሰረዝ ይችላሉ።  

 ስለ እርስዎ መረጃ በእኛ እንዴት እንደተያዘን የሙያሳስብዎች ከሆነ፡ ከ Information Commissioner’s Office (ኢንፎርማቲኦን 

ኮሚሽነርስ ኦፍሲት) (ነጻ ድርጅት) ከሆኑ ጋር መገናኘት ይችላሉ።  

 

ፊርማ:  

 

ሙሉ ስም ጻፍ:  

 

ቀን:  

 

የአገልግሎት ተጠቃሚ መለያ ቁጥር ID (አይ.ዲ): UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 

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


