கனெக்டிங் யுவர் ககர்
தெியுரிமை அறிக்மக – கேரடிப் பரரைரிப்பு
எளிய ஆங்கில விளக்கம்
இந்தத் தெியுரிமை அறிக்மக உடல்ேலப் பரரைரிப்பு வழங்குபவர்கள் உங்கமளப்
பற்றிய தகவல்கமள ஏன் கேகரிக்கிறரர்கள் என்பமதயும், அந்தத் தகவல்கள் எப்படி
பயன்படுத்தப்படலரம் என்பமதயும் பற்றி விளக்குகிறது. எங்களுமடய ‘கனெக்டிங்
யுவர் ககர்’ திட்டம் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கமளத் னதரிந்துனகரள்ள தயவுனேய்து
‘கனெக்டிங் யுவர் ககர்’ துண்டுப் பிரசுரத்மதயும் அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்விகமளயும் பரருங்கள் அல்லது இந்த வமலத்தளத்மதப் பரர்மவயிடுங்கள்:
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare.
உங்கமளக் கவெித்துக்னகரள்ளும் உடல்ேலப் பரரைரிப்பு வல்லுேர்கள் ேீங்கள் கடந்த
கரலத்தில் னபற்றுள்ள அல்லது தற்னபரழுது னபற்றுக்னகரண்டிருக்கின்ற ஏதரவது
ேிகிச்மே அல்லது பரரைரிப்பு விவரங்கமளக் னகரண்டுள்ள உடல்ேல ைற்றும்
பரரைரிப்புப் பதிகவடுகமளப் பரரைரிக்கிறரர்கள். இந்தப் பதிகவடுகள் ேரத்தியமுள்ள
ைிகச் ேிறந்த பரரைரிப்மப வழங்க உங்களுக்கு உதவுகின்றெ.
NHS கேரயரளி உடல்ேல ைற்றும் பரரைரிப்புப் பதிகவடுகள் ைின்ெணுப்
பதிகவடுகளரககவர, அச்ேிட்ட ஆவணங்களரககவர அல்லது இரண்டும்
கலந்ததரககவர இருக்கலரம், ைற்றும் கவமல ேமடமுமறகள் ைற்றும் னதரழில்நுட்பம்
கலந்த கேர்க்மக உங்கள் தகவல்கள் இரகேியைரகவும் பரதுகரப்பரகவும்
மவக்கப்படுவமத உறுதி னேய்கின்றெ. உங்கமளப் பற்றி உடல்ேலப் பரரைரிப்பு
வழங்குபவர்கள் மவத்திருக்கின்ற பதிகவடுகள் பின்வரும் தகவல்கமள
உள்ளடக்கியதரக இருக்கலரம்:








முகவரி, த ொடர்பு விவரங் கள் மற் றும் தெருங் கிய உறவினர்கள்
ப ொன்ற உங் களள ் ற் றிய கவல் கள்
உடல்ேல அல்லது பரரைரிப்பு வழங்குேர் உங்களுடன் கைற்னகரண்ட
முன்பதிவுச் ேந்திப்புகள், ைருத்துவைமெ வருமககள், அவேரகரலச் ேந்திப்புகள்
கபரன்ற ஏகதனும் னதரடர்புகள்
உங்கள் உடல்ேலம் ைற்றும் பரரைரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் / அறிக்மககள்
ைற்றும் ைதிப்பீடுகள்
உங்களுமடய திட்டைிட்ட ேிகிச்மே ைற்றும் பரரைரிப்பு பற்றிய விவரங்கள்
இரத்தப் பரிகேரதமெகள், எக்ஸ்-கரக்கள் கபரன்ற ஆரரய்ச்ேி முடிவுகள்
இதரஉடல்ேல ைற்றும் ேமூகப் பரரைரிப்பு வல்லுேர்கள், உறவிெர்கள் அல்லது
உங்களுக்கரக அக்கமற னகரள்பவர்கள் ஆகிகயரரிடைிருந்து னபறப்படுகின்ற
னதரடர்புமடய தகவல்கள்
ேீங்கள் ஒரு ேமூகப் பரரைரிப்பு ைதிப்பீட்மடப் னபற்றிருப்பவரரக இருந்தரல்,

பரரைரிப்புக்கு ஒரு உள்ளடங்கலரெ ைற்றும்
புதுமையரெ அணுகுமுமறயில் ேரங்கள் ேம்பிக்மக

www.swlondon.nhs.uk

ைதிப்பீட்டின் வமக ைற்றும் அடுத்த திட்டைிட்ட ைதிப்பரய்வு
கைற்னகரள்ளப்படும் கததி.
உங்கமளப் பற்றித் னதரிவிக்கப்படும் தகவல்கள் உங்கமள விமரவரக ைதிப்பீடு
னேய்து உங்கள்

பரரைரிப்பு

பற்றிய ைிகச் ேிறந்த முடிவுகள்

எடுக்க அல்லது

திட்டங்கமள உருவரக்க, உங்கமளக் கவெித்துக் னகரள்கின்ற உடல்ேல ைற்றும்
ேமூகப் பரரைரிப்பு வல்லுேர்கள் அவர்களுக்குக் கிமடக்கும் ேைீபத்திய தகவல்கமளச்
ேிறப்பரெ

முமறயில்

பயன்படுத்துவமத

பயன்படுத்தப்படுகின்றெ. இந்த

உறுதி

கேரத்தில், ஒவ்னவரரு

னேய்ய

அவர்களரல்

பரரைரிப்பு

ேிறுவெமும்

உங்கள் பதிகவடுகமள ேிர்வகிக்க ஒரு கவறுபட்ட அமைப்மபக் னகரண்டுள்ளெ,
ைற்றும் இந்தப் பதிகவடுகளில் பதிவு னேய்யப்பட்ட தகவல்கமள “ேிகழ்கேரத்தில்”,
அதரவது, உடெடியரக ைின்ெணு முமறயில் பகிர்வதற்கு வழி எதுவும் இல்மல.
அதரவது, ஒரு உடல்ேல அல்லது ேமூகப் பரரைரிப்பு வல்லுேர் உங்கமளப் பற்றிய
கூடுதலரெ விஷயங்கமளத் னதரிந்துனகரள்ள கவண்டியிருந்தரல், அவர்கள் இந்தத்
தகவல்கமள னதரமலகபேி அமழப்பு, னதரமலேகல், அல்லது உங்கள் பதிகவடுகளின்
அச்சு ேகல்கமளக் ககரருதல் கபரன்ற பழமையரெ முமறகமளப் பயன்படுத்திகய
ககரர கவண்டும். இமவ அமெத்துகை கேரம் எடுத்துக்னகரள்ளும் னேயல்முமறகள்
ஆகும், இது தரவு இழப்புக்கு அல்லது வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் விடுபடுவதற்கு
கரரணைரகலரம்.
இந்த னவவ்கவறு முமறகளில் ஒவ்னவரன்றுக்கு இமடகயயும் “இமணக்கப்பட்ட”
ைின்ெணுக் கரட்ேிமய வழங்குகின்ற ஒரு புதிய அமைப்மப கனெக்டிங் யுவர் ககர்
அறிமுகப்படுத்தும். அதன் மூலம் உங்கமளக் கவெித்துக் னகரள்ளும் ேபர்கள் ேீங்கள்
பயன்படுத்தும்
உடெடியரகப்

ஒவ்னவரரு
பரர்க்க

கேமவயிடைிருந்தும்

முடியும்,

இது

உங்கள்

முக்கியைரெ
பரரைரிப்பு

பற்றிய

தகவ
ல்கமள
ேிறப்பரெ

முடிவுகமள எடுக்க அவர்களுக்கு உதவுகிறது.
ேட்ட ரீதியரக பின்வரும் 9 துமணப்பிரிவுகளில் ேரங்கள் உங்களுக்குத் தகவல்கமள
வழங்க கவண்டும். வமரயமறகளின் பட்டியமலயும் கீகழ ேரங்கள் விவரித்துக்
கூறியுள்களரம்.

1) கட்டுப்பரட்டரளர்
னதரடர்பு விவரங்கள்

2) தரவுப் பரதுகரப்பு
அதிகரரி னதரடர்பு
விவரங்கள்

3) னேயலரக்கத்தின்

தெிேபருக்கு வழங்கப்படுகின்ற “கேரடிப் பரரைரிப்மப”

கேரக்கம்

விமரவுபடுத்துவதற்கரக தகவல்கள்
பகிர்ந்துனகரள்ளப்படும் – அதரவது, ஒரு கேரயரளிக்கு
அல்லது கேமவமயப் பயன்படுத்துபவருக்கு உடெடிப்
பரரைரிப்பு அல்லது ேிகிச்மேமய வழங்குவதற்கரக ஒரு
உடல்ேல அல்லது பரரைரிப்பு ேிறுவெம் அவருடன் கேரடித்
னதரடர்பு னகரண்டிருக்கும்கபரது.
கேரடி கேரயரளி கவெிப்பு என்பது கேரய் தடுப்பு,
ஆரரய்ச்ேி ைற்றும் ேிகிச்மேயுடன் ேம்பந்தப்பட்ட ஒரு
ைருத்துவ, ேமூக அல்லது னபரது சுகரதரர ேடவடிக்மக
ைற்றும் தெிேபர்களின் துன்பத்மதத் தணிக்கின்ற ஒரு
ேடவடிக்மக என2013 இல் கரல்டிகரட் ைதிப்பரய்வில்
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தெிேபர்கள்
னேயல்படுவதற்கரெ திறனுக்கு ஆதரவளிப்பது ைற்றும்
வரழ்க்மகயிலும் ேமுதரயத்திலும் அவர்களின் பங்ககற்மப
கைம்படுத்துவது ஆகியவற்மற உள்ளடக்குகிறது. இது
உள்ளூர் தணிக்மக வரயிலரக பரதுகரப்பரெ ைற்றும்
உயர்தரைரெ பரரைரிப்பு ைற்றும் ேிகிச்மேமய உறுதி
னேய்தல், இடரரர்ந்த அல்லது பரதகைரெ ேம்பவங்கமள
ேிர்வகித்தல், தெிேபர்கள் தங்களுமடய பரரைரிப்புக்கரக
ேட்டப்பூர்வைரெ உறவுமுமறமயக் னகரண்டுள்ள ஒன்று
அல்லது அதற்கு கைற்பட்ட பதிவுனேய்த ைற்றும்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உடல்ேல ைற்றும் ேமூகப் பரரைரிப்பு
வல்லுேர்களரல் கைற்னகரள்ளப்படுகின்ற விமளவுகமள
அளவிடுதல் ஆகியவற்மற உள்ளடக்குகிறது.

4) னேயலரக்கத்திற்கரெ

இந்த ேிறுவெத்தில் கேரடிப் பரரைரிப்பு

ேட்டப்பூர்வ அடிப்பமட

வழங்குவதற்கரகவும் பரரைரிப்பரளர்களின் ேிர்வரக
கேரக்கங்களுக்கரகவும், ைற்றும் ைற்ற இடங்களில் கேரடிக்
கவெிப்பு வழங்குவதற்கு ஆதரவரகவும் தெிப்பட்ட

தரவுகமளச் னேயலரக்குவது பின்வரும் ேிபந்தமெயின்
விதிப்பிரிவு 6 ைற்றும் 9 இன் கீழ் ஆதரிக்கப்படுகிறது:
தரவுப் பரதுகரப்புச் ேட்டம் 2018 / னபரது தரவுப் பரதுகரப்பு
ஒழுங்குவிதிமுமற 2016:
விதிப்பிரிவு 6(1)(e) ‘...னபரதுைக்களின் ேலனுக்கரக

கைற்னகரள்ளப்படுகின்ற அல்லது ஒரு
உத்திகயரகப்பூர்வ அதிகரரத்மதப்
பயன்படுத்துகின்ற ஒரு பணியின் னேயல்திறனுக்கு
அவேியைரெது... ’.
விதிப்பிரிவு 9(2)(h) ’பணியரளரின் கவமல னேய்யும்
திறமெ ைதிப்பிடுவதற்கரெ தடுப்பு அல்லது
னதரழில்ேரர் ைருந்து, ைருத்துவ கேரயறிதல்,
உடல்ேல அல்லது ேமூகப் பரரைரிப்பு அல்லது
ேிகிச்மேக்கரெ ஏற்பரடு அல்லது உடல்ேல அல்லது
ேமூகப் பரரைரிப்பு அமைப்புகள் ைற்றும்
கேமவகளின் ேிர்வரகம் ஆகிய கேரக்கங்களுக்கு
அவேியைரெது...”
உடல்ேல ைற்றும் ேமூகப் பரரைரிப்புச் கேமவகள் கேரடிப்
பரரைரிப்பு கேரக்கங்களுக்கரக தகவல்கமளப்
பகிர்வதற்கரெ ேட்டரீதியரெ கடமைப்னபரறுப்பின் கீழ்
னேயல்படுகின்றெ.
”இரகேியத்தன்மையின் னபரது ேட்டக் கடமை” என
னைரத்தைரக அமழக்கப்படுகின்ற UK வழக்குச் ேட்டத்தின்
கீழ் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உங்கள் உரிமைகமளயும்
ேரங்கள் அங்கீகரிக்கிகறரம்.
5) தரவின் ஆதரரங்கள்
ைற்றும்
னேயலரக்கப்பட்ட
தரமவப் னபறுபவர்கள்
அல்லது
னபறுபவர்களின்

இந்தத் திட்டத்தின் முதல் பகுதிக்கரக ேரங்கள்
உங்களுமடய அமைப்மப உள்ளூர் ைருத்துவைமெயுடன்
இமணப்கபரம், அதன் மூலம் உங்கள் GP உங்கள்
ைருத்துவப் பதிகவடுகமளப் பரர்க்க முடியும் ைற்றும்
உடல்ேல வல்லுேர்கள் உங்கள் GP பதிகவட்மடப் பரர்க்க
முடியும். ைற்ற கேமவகள் ஏற்கெகவ இமதவிடக்
கூடுதலரெ தகவல்கமளப் பகிர்கின்ற ேில பகுதிகளில்,
இந்தச் கேமவகள் முதலரவது கட்டத்தில் கேர்க்கப்படும்.
இதரேிறுவெங்கள் கேரும்கபரது அல்லது இந்த

பிரிவுகள்

அமைப்பில் கணிேைரெ ைரற்றம்
கைற்னகரள்ளப்படும்கபரது உங்களுக்கும்
னபரதுைக்களுக்கும் தகவல் னதரிவிக்கப்படும் அல்லது
ேைீபத்திய னேய்திகமளத் னதரிந்துனகரள்ள ேீங்கள் எங்கள்
வமலத்தளத்மதயும் பரர்மவயிடலரம்:
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare.
முதலரம் கட்டத்தில் உள்ள ேிறுவெங்களரவெ
 SWL GP பிரரக்டிேஸ் (கிரரய்டன், னைர்டன்,
கிங்ஸ்டன்,
ரிச்ைண்ட்,
சூட்டன்
ைற்றும்
வரண்ட்ஸ்னவரர்த் ைரேகரம் ஆகியவற்றில் உள்ள
GP க்கள்)
 கிரரய்டன் னெல்த் ேர்வீேஸ் NHS டிரஸ்ட்
 னேயின்ட் ஜரர்ஜ் னெல்த்ககர் NHS டிரஸ்ட்
 கிங்ஸ்டன் ைருத்துவைமெ NHS ஃபவுண்கடஷன்
டிரஸ்ட்
 னதன் கைற்கு லண்டன் ைற்றும் னேயின்ட் ஜரர்ஜ் மன
நலடிரஸ்ட்
 உங்கள் உடல்ேலப் பரரைரிப்பு ேமுதரய ேலன்
ேிறுவெம்
 கிங்ஸ்டன் ரரயல் ைரேகர னபரியவர்களுக்கரெ
ேமூகப் பரரைரிப்பு
 எப்ேம் & னேயின்ட் னெலியர் பல்கமலக்கழக
ைருத்துவைமெ

6) விலகுவதற்கரெ
உரிமை

தகவல் பகிர்வுத் திட்டங்கள் ஏற்கெகவ ேமடமுமறயில்
உள்ள சூேன் னபரியவர்களுக்கரெ ேமூகப் பரரைரிப்பு
கபரன்ற இடங்களில், இந்த ேிறுவெங்கள் கட்டம் 1 இன்
ஒரு பகுதியரக முன்கூட்டிகய ேமடமுமறயில்
கேர்க்கப்படலரம்.
இந்த முதலரவது கட்டத்துக்குப் பிறகு, இதர
ேிறுவெங்கமளயும் ேமடமுமறயில் கேர்க்க ேரங்கள்
படிப்படியரக 2ஆம் கட்டத்துக்குச் னேல்கவரம். அதன் மூலம்
ேீங்கள் லண்டெில் எங்கு னேன்றரலும் உங்களுமடய
உடல்ேல ைற்றும் பரரைரிப்புப் பதிகவடுகள் உங்களுக்குக்
கிமடக்கும்.
ைின்ெணுத் தகவல் பகிர்வு முமறயில் இருந்து எப்னபரழுது
கவண்டுைரெரலும் விலகிக்னகரள்வதற்கரெ உரிமை
உங்களுக்கு இருக்கிறது. விலகுவது எனேீங்கள்
தீர்ைரெித்தரல், இந்த அமைப்பு வரயிலரக உங்கமளப்
பற்றிய எந்த்த் தகவலும் பகிரப்பட ைரட்டரது.
உங்கள் தகவமலப் பகிர கவண்டரம் எனேீங்கள்
விரும்பிெரல், ஒரு விலகுதல் படிவத்மத ேீங்கள் ேைர்ப்பிக்க
கவண்டும். இமவ உங்கள் GP பிரரக்டிஸ், கேரயரளி
ஆகலரேமெ ைற்றும் உங்கள் உள்ளூர் ைருத்துவைமெயில்
உள்ள னதரடர்பு அதிகரரி ஆகிகயரரிடம் கிமடக்கின்றெ,
ைற்றும் இதிலிருந்தும் ேீங்கள் பதிவிறக்கம்
னேய்துனகரள்ளலரம்:
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare.

இமணக்கப்பட்ட பரரைரிப்பு பதிகவட்மடப் பரர்ப்பதில்
இருந்து விலகுவதரல் உங்களுமடய தகவல்கள் உங்கமளக்
கவெித்துக்னகரள்ளும்

ேபர்களுக்கிமடகய

பகிரப்படரது

என்பது னபரருள் அல்ல. இப்னபரழுது ேமடமுமறயில்
உள்ளமதப்

கபரலகவ

னதரமலகபேி,

ைின்ெஞ்ேல்,

னதரமலேகல் ைற்றும் கடிதம் வரயிலரக அமவ னதரடர்ந்து
பகிரப்படும். எெகவ, உங்கள் பரரைரிப்பு இப்னபரழுது
ேமடமுமறயில் உள்ளதிலிருந்து கவறுபட்டதரக இருக்கரது
–

உங்கள்

தகவல்கமளப்

பகிர்வதரல்

–

குறிப்பரக

அவேரகரல சூழ்ேிமலகளில் – உங்களுக்கு விமரவரகவும்
“ேிகழ்கேரத்திலும்” கிமடக்கின்ற பலன்களின் ேன்மைகமள
ேீங்கள் னபற முடியரது என்பகத உண்மை.
உங்கள் ைருத்துவ வரலரறு, உங்கள் ேிகிச்மே,
ஒவ்வரமைகள் ைற்றும் ைருந்துகள் பற்றி ஒவ்னவரரு
ைருத்துவர் ேந்திப்பின்கபரதும் அல்லது ைருத்துவைமெ
வருமகயின் கபரதும் உங்கமளக் கவெித்துக்னகரள்ளும்
ஒவ்னவரரு உட
ல்ேல ைற்றும் பரரைரிப்பு வல்லுேரிடம்
ேீங்கள் னேரல்ல கவண்டியிருக்கும். உங்கள் பரரைரிப்பு
பற்றிய முடிவுகள் எடுக்க ேீண்ட கேரம் ஆகலரம் ைற்றும்
முன்பதிவுச் ேந்திப்புகளும் பரிகேரதமெகளும் ைீண்டும்
ைீண்டும் கைற்னகரள்ளப்படலரம்.
உங்கமளப் பற்றிச் கேைிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள்
னதரடர்பரக உங்களுக்கு ஏதரவது ககள்விகள் அல்லது
பிரச்ேமெகள் இருந்தரல், தயவுனேய்து பரர்மவயிடவும்:
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare அல்லது
எங்கமள இந்த வமலத்தளத்தில் னதரடர்புனகரள்க:
ைின்ெஞ்ேல்: connectingyourcare@swlondon.nhs.uk.
னதரமலகபேி: TBC
7) ஆட்கேபம்

விதிப்பிரிவு 21 GDPR இன் கீழ் னேயலரக்கம்

னதரிவிப்பதற்கரெ

னேய்யப்படுகின்ற ேில அல்லது அமெத்துத்

உரிமை

தகவல்களுக்கும் ஆட்கேபம் னதரிவிப்பதற்கரெ உரிமை
உங்களுக்கு இருக்கிறது. தயவுனேய்து இந்த தெியுரிமை
அறிக்மகயின் பிரிவு 6 ஐப் பரர்க்கவும் அல்லது ைரற்றரக,
கூடுதல் தகவல்கமளத் னதரிந்துனகரள்ளஉங்களுக்குப்
பரரைரிப்பு வழங்கும் ேிறுவெத்தில் உள்ள தரவுப்
பரதுகரப்பு அதிகரரிமய னதரடர்புனகரள்ளவும். இது
ஆட்கேபம் னதரிவிப்பதற்கரெ ஒரு உரிமை என்பமதயும்,
இது பரிேீலிக்கப்படும் என்பமதயும் ேீங்கள்

னதரிந்துனகரள்ள கவண்டும்; இது ஒவ்னவரரு
சூழ்ேிமலயிலும் உங்கள் விருப்பங்கள்
இமேவளிக்கப்படுவதற்கரெ முழு உரிமைமய ேீங்கள்
னபற்றிருப்பமதப் கபரல் ஆகரது.
8) அணுகலுக்கரெ
ைற்றும்
திருத்துவதற்கரெ
உரிமை

உங்கமளப் பற்றிப் பகிரப்படும் தரவுகமளப்
பரர்ப்பதற்கரெ உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது. இது
’ஆய்வுக்குட்படுேரின் அணுகலுக்கரெ உரிமை’
எெப்படுகிறது. இந்தத் தகவலுக்கரக ஒரு
பரரைரிப்பரளரிடம் ேீங்கள் ககரரிக்மக விடுக்க முடியும்.
உங்கள் உடல்ேல அல்லது பரரைரிப்பு வழங்குபவர்
உங்கமளப் பற்றிய தகவல்கமள மவத்திருந்தரல், ைற்றும்
ேீங்கள் ஆய்வுக்குட்படுேரின் அணுகல் ககரரிக்மக ஒன்மற
விடுத்தரல் அவர்கள்:
 அமதப் பற்றி உங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பரர்கள்
 என்ெ விஷயங்கள் மவக்கப்பட்டுள்ளெ என்பமத
உங்களுக்குச் னேரல்வரர்கள்
 அது யரருடன் பகிர்ந்துனகரள்ளப்படும் என்பமத
உங்களுக்குச் னேரல்வரர்கள்
 தகவல்களின் ஒரு ேகமல புரிந்துனகரள்ளக்கூடிய
வடிவத்தில் உங்களுக்குக் னகரடுப்பரர்கள்.
ேீங்கள் ‘ஆய்வுக்குட்படுேர் அணுகல் ககரரிக்மக’ ஒன்மற
விடுக்க விரும்பிெரல், உங்கள் உடல்ேலப் பரரைரிப்பு
வழங்குேரின் தரவுப் பரதுகரப்பு அதிகரரிமய எழுத்து
மூலைரக ேீங்கள் னதரடர்புனகரள்ள கவண்டும்.
ேீதிைன்றத்தரல் ஆமணயிடப்படர விட்டரல் தவிர ேரியரெ
ைருத்துவப் பதிகவடுகமள ேீக்குைரறு ககரருவதற்கரெ
உரிமை உங்களுக்கு இல்மல.

8) தக்கமவப்புக் கரலம்

ேட்ட ைற்றும் கதேிய வழிகரட்டுதலுக்கு இணங்க தரவுகள்
மவத்திருக்கப்படும்.
https://digital.nhs.uk/article/1202/Records-ManagementCode-of-Practice-for-Health-and-Social-Care-2016.

9) புகரர்

தகவல் னபரருத்தைற்ற முமறயில் பகிரப்பட்டுள்ளது என

அளிப்பதற்கரெ

ேீங்கள் கருதிெரல், உங்கள் தரவுகமளப் பயன்படுத்துவது

உரிமை.

ைற்றும் பகிர்வது னதரடர்பரக புகரர் அளிப்பதற்கரெ
உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. ஒவ்னவரரு பரரைரிப்பு
ேிறுவெமும் தங்களுக்னகெ பிரத்திகயக புகரரளித்தல்
னேயல்முமறமயப் பின்பற்றுகின்றெ, ைற்றும் ேீங்கள்
அவர்கமள கேரடியரகத் னதரடர்புனகரள்ள கவண்டும்.

பின்வரும் இமணப்பு வரயிலரக தகவல் ஆமணயத்தின்
அலுவலகத்மதயும் ேீங்கள் னதரடர்புனகரள்ளலரம்
https://ico.org.uk/global/contact-us/
அல்லது அவ
ர்களுமடய உதவிமையத் னதரமலகபேி
எண்ணில் அமழக்கலரம்: 0303 123 1113 (உள்ளூர்
கட்டணம்) அல்லது 01625 545 745 (கதேிய கட்டணம்).

*”இரகேியத்தன்மையின் னபரது ேட்டக் கடமை”, னபரதுச் ேட்டம் பரரரளுைன்றச்
ேட்டத்மதப் கபரல ஒகர ஆவணைரக எழுதப்படவில்மல. அது ேீதிபதிகளரல்
தீர்ைரெிக்கப்படும் முந்மதய ேீதிைன்ற வழக்குகளின் அடிப்பமடயில் அமைந்த ஒரு
ேட்டம் கபரன்றதரகும்; எெகவ, அது ‘ேீதிபதியரல் உருவரக்கப்பட்டது’ அல்லது
‘வழக்கு’ ேட்டம் எெவும் அமழக்கப்படுகிறது. இந்தச் ேட்டம் முந்மதய வழக்குகளுக்கு
ஒரு கைற்ககரளரக பயன்படுத்தப்படுகிறது, எெது னபரதுச் ேட்டம் முன்கெரடிச்
ேட்டத்தின் அடிப்பமடயில் அமைந்தது என்றும் னேரல்லப்படுகிறது.
னபரதுவரெ ேிமல என்ெனவெில் இரகேியைரக மவக்கப்பட கவண்டிய கடமை
னபரருந்தும் என்று எதிர்பரர்க்கப்படுகின்ற சூழ்ேிமலகளில் தகவல்
னதரிவிக்கப்பட்டரல், தகவல் னதரிவிப்பவரின் ஒப்புதல் இல்லரைல், அல்லது ஒரு
ஒப்புதல் அல்லது ேட்டப்பூர்வ கேரக்கம் இல்லரைல் அந்தத் தகவமல ேரதரரணைரக
னதரிவிக்க முடியரது.

