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Obrazec za soglasje obveščenega bolnika (EU) - Parkinson’s KinetiGraph® 

Klinika, kjer se izvaja zdravljenje:  ………………………………………………………………………………………. 

Naslov: ………………………………………………………………………………………. 

Pomembno: Prosimo, da obrazec skrbno preberete, preden ga podpišete. 

Ta obrazec pojasnjuje, kako se vaši osebni podatki zajemajo med uporabo sistema Parkinson’s KinetiGraph® in kako se 
ti podatki uporabljajo. Ponudnik sistema Parkinson’s KinetiGraph je družba Global Kinetics Corporation Limited, Level 
9, 31 Queen St, Melbourne Victoria 3000, Avstralija, in njena povezana podjetja (s skupnim imenom “GKC”). Ko 
pregledate ta obrazec, vas bomo povabili, da ga podpišete in s tem izkažete svoje soglasje, da GKC uporabi vaše 
osebne podatke.  

Sistem Parkinson's KinetiGraph in storitev PKG® 
Sistem Parkinson’s KinetiGraph vključuje: PKG®-watch - medicinsko napravo, ki se uporablja na zapestju; internetni 
portal ali tablični računalnik za nalaganje podatkov in prikaz rezultatov; ter dokument PDF, ki prikazuje rezultate, ki se 
imenuje PKG. Vaš osebni zdravnik vas je napotil, da z uro izmerimo simptome vaše Parkinsonove bolezni. GKC zbira 
podatke z ure in analizira vaše simptome. GKC pripravi napravo PKG in jo posreduje kliniki, ki vas zdravi.  

Zgoraj navedene dejavnosti v tej obliki imenujemo “Storitev PKG”. V nekaterih primerih lahko storitev PKG vključuje 
tudi poročila, ki jih pripravlja nevrološka ekipa GKC v Avstraliji za PKG. Ta poročila posredujejo kliniki, ki vas zdravi, saj 
tamkajšnjemu osebju pomagajo razumeti podatke v napravi PKG. Storitev PKG vaši kliniki omogoča boljše 
razumevanje učinkovitosti zdravila, ki so vam ga predpisali, in morebitne spremembe, ki bi bile potrebne.  

Vloga klinike, ki vas zdravi 
GKC uporabnikom ure zagotavlja tehnično podporo, vendar GKC ne zagotavlja zdravniških nasvetov bolnikom, ki 
uporabljajo storitev PKG. Če imate vprašanja glede svojega zdravja, zdravljenja, receptov ali vas zanima, kako vaša 
klinika uporablja vaše osebne podatke, se obrnite neposredno na kliniko.  

Če imata vprašanja glede tega obrazca za soglasje, glede storitve PKG oziroma kako GKC uporablja vaše osebne 
podatke, se obrnite na osebo za varstvo podatkov podjetja GKC, in sicer tako, da uporabite informacije na tem 
obrazcu. 

Vaši osebni podatki 
Za zagotavljanje storitve PKG bo GKC sprejel in obdelal naslednje podatke: 

• vaše kontaktne podatke, vključno z vašim imenom in priimkom, naslovom, telefonsko številko in e-poštnim
naslovom;

• šifro pacienta ali podobno številko, ki vam jo dodeli vaša klinika;

• ime lečečega zdravnika;

• vaš spol (kjer je to potrebno za storitev PKG) in datum rojstva, vaša zdravila, čas jemanja zdravil in količino
zdravil ter podrobnosti o kakršnihkoli terapijah za napredne motnje pri gibanju, ki jih boste morda prejeli; in

• vse podatke in rezultate, ki nastanejo med vašo uporabo ure.

V tem obrazcu vse te informacije skupno imenujemo “Osebni podatki”. 
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Kako bodo vaši osebni podatki uporabljeni 
Če boste dali soglasje za ta obrazec, bo vaša klinika vaše osebne podatke posredovala GKC, kjer vas bodo lahko 
registrirali v storitev PKG in vam neposredno poslali uro (v nekaterih primerih jo bodo poslali vaši kliniki, ki jo bo nato 
poslala vam), izvajali bodo lahko storitev PKG in poskrbeli za stalno tehnično podporo.  

Vaše osebne podatke bomo morda posredovali tretjim osebam, ki pomagajo GKC pri izvajanju storitve PKG. Ne bomo 
vas vključili v samodejno odločanje, ki bi lahko pomembno vplivalo na vas zaradi uporabe ure, saj bodo vaše 
zdravljenje vedno določali strokovnjaki medicine na vaši kliniki.  

Pravna podlaga za obdelavo 
Obdelava vaših osebnih podatkov s strani GKC se izvaja na podlagi vašega soglasja v tem obrazcu. Svoje soglasje lahko 
kadarkoli prekličete tako, da kontaktirate osebo za varstvo podatkov družbe GKC, podrobnosti so navedene spodaj. 
GKC prav tako zadrži in obdela vaše osebne podatke, kjer to zahtevajo zakonske in druge uredbe.  

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov 
Imate pravico, da zahtevate in pridobite dostop do osebnih podatkov, ki jih GKC hrani o vas. Imate tudi pravico, da 
prosite za popravek ali izbris vaših osebnih podatkov (predmet morebitnih pravnih izjem).  Imate tudi pravico do 
potrditve, da se vaši osebnih podatki obdelujejo, kot tudi pravico za pridobitev drugih informacij o sami obdelavi. 
Imate pravico (v večini primerov), da kadarkoli prekličete svoje soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov oziroma 
da zahtevate prenos k drugi enoti vaših osebnih podatkov.  

Če prekličete svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, bodo vaši osebni podatki izbrisani, z izjemo tistih, ki 
jih mora GKC obdržati. Če mislite, da je GKC kršil vašo zasebnost, potem imate pravico do pritožbe pri vaši lokalni 
oblasti za nadzor varstva podatkov. Glavni organ za varstvo podatkov družbe GKC je Komisija za varstvo podatkov na 
Irskem (www.dataprotection.ie), kjer ima GKC glavni sedež za EU (oddelek Global Kinetics Corporation za prodajo in 
trženje v EU.  

Če želite dostopati do svojih osebnih podatkov, jih popraviti ali poslati zahtevo oziroma pritožbo glede osebnih 
podatkov, ki jih hrani GKC, potem prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov stopite v stik z osebo za varstvo 
podatkov v družbi GKC.  

Kje bodo vaši osebni podatki shranjeni 
GKC bo vaše osebne podatke hranil v EU, a bodo ti podatki dostopni tudi podružnicam GKC v Avstraliji, da bodo 
ustrezni zaposleni pri GKC lahko zagotavljali storitev PKG. 

Kako se bodo vaši osebni podatki hranili? 
GKC bo ohranil zapise vaših osebnih podatkov tako dolgo, kot je to potrebno za izvajanje storitve PKG in vsaj osem let 
potem, s čimer bo GKC lahko še naprej sodeloval pri zdravljenju, pri regulativnih, pravnih ali zadevah glede varstva.  

Raziskave 
Če podate svoje soglasje, bo GKC vaše podatke obdržal in odstranil identiteto tem podatkom (podatki več ne bodo 
vsebovali podrobnosti, ki bi vas lahko identificirale) za nadaljnje raziskave in za namene razvoja izdelkov.  

Vaše soglasje 
Prosimo, označite 

Želim prejeti uro in izkoristiti 
storitev PKG (vključno s tehnično pomočjo glede moje uporabe ure):  

(a)

http://www.dataprotection.ie/
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Družbi GKC dajem svoje izrecno soglasje, da zbira, uporablja, razkrije, obdela in 
shrani moje osebne podatke na spodaj naveden način: 

Družbi GKC dajem svoje izrecno soglasje za dostop do mojih osebnih podatkov v 
Avstraliji in za posredovanje PKG-jev in poročil moji kliniki: 

Soglašam, da družba GKC uporablja moje osebne podatke z odstranjeno identiteto za 
lastne raziskave družbe GKC in za razvoj ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev: 

Razumem, da GKC morda ne bo mogel zagotavljati storitve PKG, če ne bom posredoval vseh zahtevanih podatkov, 
oziroma če se odločim, da bom z družbo GKC sodeloval anonimno, oziroma če ure ne bom uporabljal v skladu z 
navodili. 

Polno ime  …………………………………………………………………………………..………….. 

Naslov  …………………………………………………………………………………..………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

*Podpis: ___________________________________  Datum: ____________________ 

*Če ta obrazec podpisuje pooblaščena oseba bolnika (“Zastopnik”) za soglasje v imenu bolnika, izpolnite naslednje:

Polno ime zastopnika ……………………………………………………………………………. 

Naslov  ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

Pravna osnova za pooblastilo: ………………………………………………………………………………………. 

Podpis:  ___________________________________  Datum: ____________________ 

Ta obrazec bo shranjen v arhivu družbe GKC.  Kadarkoli lahko zaprosite za kopijo tega soglasja. 

Kontakt 
Global Kinetics Pty. Ltd.  
Pozor: oseba za varstvo podatkov 
Level 9, 31 Queen Street 
Melbourne, Victoria 3000, Avstralija 
dpo@globalkineticscorp.com  
Kontaktna številka za EU: +44 755 406 1572 

(b)

(c)

(d)


