
 

 

 
 کوائف جمع کرنے لیے رضامندی فارم

 

General Data Protection Regulation (2016/679) کے تحت، Doctors of the World UK  ہم" یا "ہمیں") ان ذاتی"(

کوائف کا ڈیٹا کنٹرولر ہے جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور آپ کو ہم سے اس ڈیٹا کے بارے میں معلومات کی درخواست کرنے کا حق 

 حاصل ہے (بشمول اس ڈیٹا تک رسائی اور اس کی تصدیق کرنا)۔

 

رکھنے کے لیے ہم آپ سے باخبر رضامندی لینا چاہیں گے۔  ایسے تمام نجی آپ ہمیں جو ذاتی کوائف فراہم کرتے ہیں انہیں اپنے پاس 

 کوائف کے ساتھ ہماری جانب سے انتہائی خفیہ واال سلوک کیا جائے گا۔

 

 اگر آپ متفق ہیں تو براِہ کرم موزوں خانوں پر درست کا نشان لگائیں اور اس فارم پر دستخط کریں:

 

پر افشاء کرنے سے متفق ہوں تاکہ وہ میری ضرورت کی  Doctors of the Worldمیں ذاتی معلومات  .1

 Doctors of theخدمات تک رسائی میں میری مدد کر سکیں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ یہ معلومات

World کے اندرونی ڈیٹابیس میں الیکڑانک طریقے سے ذخیرہ کی جائے گی۔ 

 نہیں ہاں

  

نامی طریقے سے شماریاتی یا تحقیقی رپورٹوں کے جزو کے طور میں متفق ہوں کہ میری معلومات کو بے  .2

 پر، اور بے نامی کیس اسٹڈیز میں استعمال کر لیا جائے۔

 نہیں ہاں

  

مجھے طبی چھان بین جیسی صحت سے متعلقہ آئندہ تقریبات کے بارے میں بذریعہ ٹیکسٹ پیغامات  .3

Doctors of the World کی جانب سے رابطہ کیے جانے سے اتفاق ہے۔ 

 نہیں ہاں 

  

 Doctors ofمیں نے جو خدمت وصول کی ہے اس کے متعلق جوابی رائے جمع کرنے کے لیے مجھے  .4

the World کی جانب سے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کیے جانے سے اتفاق ہے۔ 

 نہیں ہاں 

  

 

  کو منتخب نہ کرنے کا انتخاب کرنے کا دیکھ بھال اور خدمت کی اس سطح پر اثر نہیں پڑے گا جو آپ  4، اور 3، 2بیانات

 وصول کریں گے۔

  BMA  کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے، ہم مریضوں کے الیکٹرانک ریکارڈز قابِل پیش گوئی مستقبل کے لیے ذخیرہ کریں

 گے۔
 ے دستبردار ہو سکتے ہیں۔آپ ہم سے رابطہ کر کے کسی بھی اپنی رضامندی س 
  ہماری جانب سے آپ کی معلومات کو جیسے سنبھاال گیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو تشویش ہے، تو آپ معلومات کمشنر

 )جو کہ ایک آزاد تنظیم ہیں( کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

 زیِر دستخطی:

 

 نام پرنٹ کریں: 

 

 تاریخ: 

 

 _ _ _ _ - _ _ - _UKمحکمے کا صارف آئی ڈی نمبر:  

 

 

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


