
 

 

Giấy Chấp Thuận Cho Thu Thập Dữ  Liệu 

 

Theo General Data Protection Regulation (2016/679), Doctors of the World UK (sau đây gọ i là “chúng 

tôi”) là bên kiểm soát dữ  liệu của các dữ  liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ  về  quý vị và quý vị có quyền 

yêu cầu thông tin về  dữ  liệu đó từ  chúng tôi (bao gồm để  truy cập và xác minh dữ  liệu đó). 

 

Chúng tôi muố n quý vị đồ ng ý cho lưu giữ  dữ  liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.  Tấ t cả  các 

dữ  liệu cá nhân này sẽ  được chúng tôi bảo mậ t tuyệ t đố i. 

 

Vui lòng đánh dấu vào các ô thích hợp nếu quý vị đồ ng ý và sau đó ký vào giấy này: 

 

1. Tôi đồ ng ý tiế t lộ  thông tin cá nhân cho Doctors of the World để  họ  có thể  

giúp tôi tiếp cận các dịch vụ  mà tôi cần. Tôi hiểu rằng thông tin này sẽ  

được lưu trữ  điện tử  trên cơ  sở  dữ  liệu nộ i bộ  của Doctors of the World. 

Có Không 

  

2. Tôi đồ ng ý cho thông tin của tôi được sử  dụng ẩn danh như  mộ t phần 

của báo cáo nghiên cứu hoặc báo cáo thố ng kê, và trong các nghiên cứu 

trường hợp ẩn danh. 

Có Không 

  

3. Tôi đồ ng ý để  Doctors of the World liên hệ  vớ i tôi qua tin nhắn văn bản về  

các sự  kiện sức khỏ e sắp tớ i, ví dụ  như  kiểm tra y tế .  

Có Không 

  

4. Tôi đồ ng ý để  Doctors of the World liên hệ  vớ i tôi qua điện thoạ i để  thu 

thập phản hồ i về  dịch vụ  tôi đã nhận được.  

Có Không 

  

 

 Từ  chố i các mụ c 2, 3 và 4 sẽ  không ảnh hưởng đến mức độ  chăm sóc và dịch vụ  mà quý vị sẽ  

nhận được.  

 Theo hướng dẫn của BMA, chúng tôi sẽ  lưu trữ  hồ  sơ  bệnh nhân điện tử  trong tương lai gần. 

 Quý vị có thể  rút lạ i sự  đồ ng ý này bấ t cứ  lúc nào bằng cách liên hệ  vớ i chúng tôi. 

 Nếu quý vị lo lắng về  cách thức chúng tôi xử  lý thông tin của quý vị, quý vị có thể  liên hệ  vớ i 

Information Commissioner’s Office (Văn phòng Ủ y viên Thông tin, đây là mộ t tổ  chức độ c lập). 

 

Chữ  ký:  

 

Tên viế t in hoa:  

 

Ngày:  

 

Mã số ID người dùng dịch vụ: UK_ - _ _ - _ _ _ _ 

 

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

 


