
 

 

Form ng pahintulot para sa pagkolekta ng data 

Sa ilalim ng Regulasyon para sa Proteksyon ng Pangkalahatang Data (2016/679), ang mga Doctors of 

the World UK ("tayo" o "kami") ay ang data controller ng personal na data na hawak namin tungkol sa 

iyo, at mayroon kang karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa data na iyon mula sa amin 

(kabilang ang pag-access at pag-verify sa data na iyon). 

 

Nais namin ang iyong ipinagbigay-alam na pahintulot na panghawakan ang personal na data na 

ibinigay mo sa amin. Ang lahat ng gayong personal na data ay tatratuhin namin sa pinakamahigpit na 

pagkakumpidensyal. 

 

Mangyaring lagyan ng tsek ang naaangkop na mga kahon kung sumasang-ayon ka at pagkatapos ay 

lagdaan ang form na ito: 

 

1. Sumasang-ayon ako na ibunyag ang personal na impormasyon sa mga Doctors of the 

World upang matulungan nila akong ma-access ang mga serbisyong kailangan ko. 

Nauunawaan ko na ang impormasyong ito ay itatago nang elektroniko sa panloob na 

database ng mga Doctors of the World. 

Oo Hindi 

  

2. Sumasang-ayon ako na gamitin ang aking impormasyon nang hindi lantad bilang bahagi 

ng mga istatistika o mga ulat sa pananaliksik, at sa mga hindi lantad na pag-aaral ng 

kaso. 

Oo Hindi 

  

3. Sumasang-ayon akong tawagan ng mga Doctors of the World sa pamamagitan ng 

mensahe sa text tungkol sa mga paparating na pangyayari sa kalusugan tulad ng medical 

screening.  

Oo Hindi 

  

4. Sumasang-ayon akong tawagan ng mga Doctors of the World sa pamamagitan ng 

telepono upang kolektahan ng tugon tungkol sa serbisyong natanggap ko.  

Oo Hindi 

  

 

 Ang pag-opt out sa 2, 3 at 4 na pahayag ay hindi makakaapekto sa antas ng pangangalaga at serbisyong 

matatanggap mo.  

 Alinsunod sa patnubay ng BMA, itatago namin ang mga elektronikong rekord ng pasyente para sa 

positibong hinaharap. 

 Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin. 

 Kung nag-aalala ka tungkol sa kung paano namin hinahawakan ang iyong impormasyon, maaari kang 

makipag-ugnay sa Information Commissioner’s Office (Opisina ng Impormasyon ng Komisyoner) (na isang 

nagsasariling organisasyon). 

 

Nilagdaan:  

I-print ang Pangalan:  

Petsa:  

Numero ng ID ng service user: UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

 

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

 


