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Informerad patientintygsformulär (EU) - Parkinsons KinetiGraph® 

Behandlingsklinik: .................................................................................................... 

Adress: ………………………………………………………………………………………. 

Viktigt: Vänligen läs detta formulär noggrant innan du signerar det.  

Detta formulär beskriver hur din personliga information samlas in genom din användning av Parkinsons KinetiGraph® -
system och hur den informationen används. Leverantörerna av Parkinsons KinetiGraph-system är Global Kinetics 
Corporation Limited, Level 9, 31 Queen St, Melbourne Victoria 3000, Australien och dess närstående företag
(tillsammans kallade "GKC"). När du har läst detta formulär uppmanas du att underteckna det för att ge ditt samtycke 
till användandet av din personliga information av GKC.

Parkinsons KinetiGraph och PKG®-servicen 
Parkinsons KinetiGraph-system innehåller: PKG®-Watch som är en handledsburen medicinsk enhet; Internetportalen 
eller läsplatta som används för att ladda upp data och visa resultat; och PDF-dokumentet som visar resultaten, känd 
som PKG. Du har hänvisats av din läkare att använda klockan för att mäta dina Parkinsons sjukdomssymptom. GKC 
samlar in data från klockan och analyserar dina symtom. GKC förbereder en PKG och ger detta till din 
behandlingsklinik.  

I detta formulär kallar vi ovanstående aktiviteter "PKG Service". I vissa fall kan PKG-servicen även involvera GKCs 
neurologiska team i Australien och förbereda korta rapporter om PKG ™. Dessa rapporter ges till din behandlingsklinik 
och hjälper din behandlingsklinik att förstå data i PKG. PKG-servicen gör det möjligt för din behandlingsklinik att bättre 
förstå effektiviteten av medicinen som den har ordinerat till dig och att göra eventuella förändringar som du kan 
behöva.  

Din behandlingskliniks roll 
GKC ger tekniskt stöd till användare av klockan, men GKC tillhandahåller inte medicinsk rådgivning till patienter som 
använder PKG-servicen. Om du har några frågor om din hälsa, behandling eller recept, eller om hur din 
behandlingsklinik använder din personliga information, kontakta din behandlingsklinik direkt.  

Om du har några frågor om detta samtyckesformulär, PKG-servicen eller hur GKC använder din personliga 
information, kontakta GKC: s dataskyddsansvarig med informationen på detta formulär. 

Din personliga information 
För att tillhandahålla PKG-tjänsten kommer GKC att ta emot och bearbeta följande information: 

• Dina kontaktuppgifter, inklusive ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

• en patientkod eller liknande som tilldelats av din behandlingsklinik;

• Namnet på din behandlande läkare;

• ditt kön (där det är relevant för PKG-servicen) och födelsedatum, din medicinering, medicineringstider och
dosering samt detaljer om eventuella avancerade rörelsestörningsterapier du kan få; och

• alla data och resultat som genereras av din användning av klockan.

I detta formulär hänvisar vi detta kollektivt till din "personliga information". 
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Hur din personliga information kommer att användas 
Om du ger ditt samtycke till detta formulär, kommer din behandlingsklinik att ge personliga uppgifter till GKC för att 
GKC ska kunna registrera dig för PKG-tjänsten, leverera klockan direkt till dig (eller i vissa fall till din behandlingsklinik 
som ger den till dig), utföra PKG-tjänsten och ge dig löpande tekniskt stöd.  

Din personliga information kan också delas med tredje part som hjälper GKC att tillhandahålla PKG-tjänsten. Du 
kommer inte att bli föremål för automatiska beslut som påtagligt påverkar dig som en följd av din användning av 
klockan, eftersom din medicinska behandling alltid kommer att bestämmas av dina läkare på din behandlingsklinik. 

Rättslig grund för bearbetning 
GKCs behandling av dina personuppgifter utförs på grundval av det samtycke du lämnar på detta formulär. Du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta GKCs dataskyddsansvarig för hjälp med uppgifterna nedan. GKC 
behåller och behandlar även din personliga information där det finns ett juridiskt eller lagstadgat krav på att vi måste 
göra det.  

Dina rättigheter i din personliga information 
Du har rätt att begära och få tillgång till de personuppgifter som GKC har om dig och be om att din personliga 
information ska rättas eller raderas (med förbehåll för några lagliga undantag).  Du har också rätt att bekräfta att 
personuppgifterna behandlas och för att få annan information om behandlingen. Du har rätt (i de flesta fall) att 
återkalla ditt samtycke till användningen av din personliga information när som helst eller för att begära överföring av 
dina personuppgifter till en annan enhet.  

Om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av din personliga information kommer din personliga information att 
raderas, förutom i den utsträckning som GKC är skyldig att behålla den. Om du tror att GKC har åsidosatt din integritet 
har du rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala datatillsynsmyndighet. GKC: s ledande datatillsynsmyndighet är 
Data Protection Commission i Irland (www.dataprotection.ie) där GKC: s huvudkontor i EU (Global Kinetics 
Corporation EU Sales and Marketing Limited) är baserat.  

Om du vill komma åt, korrigera eller göra en förfrågan eller ett klagomål avseende GKCs personuppgifter, kontakta 
GKCs dataskyddsansvarig med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.  

Där Din Personliga Information kommer att Lagras 
GKC kommer att lagra din personliga information i EU, där din personliga information kommer att vara lagrad men 
den kommer vara tillgänglig för GKC från våra kontor i Australien för att möjliggöra för de anställda vid GKC att 
tillhandahålla PKG-tjänsten. 

Hur länge kommer din personliga information att behållas? 
GKC behåller ett dokument med dina personuppgifter så länge som krävs för att leverera PKG-tjänsten till dig och 
under åtminstone åtta år efteråt för att GKC ska kunna hantera all pågående behandling, lagstiftning, juridiska eller 
patientvårdsfrågor.  

Forskning 
Om du ger ditt samtycke nedan kommer GKC att behålla och arkivera avidentifierade data (data som inte längre 
innehåller information som personligen identifierar dig) för pågående forskning och produktutvecklingsändamål. 

Ditt Samtycke 
   Vänligen signera med initialer 

Jag vill ta emot klockan och använda mig av 
PKG-Servicen (inklusive tekniskt stöd i samband med min användning av klockan):  

(a)

http://www.dataprotection.ie/
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Jag ger mitt uttryckliga samtycke till GKC att samla in, använda, offentliggöra, bearbeta 
och lagra min personliga information på det sätt som beskrivs ovan: 

Jag ger mitt uttryckliga samtycke till att GKC kommer åt min personliga information i 
Australien och tillhandahåller PKGs och rapporter till min behandlingsklinik: 

Jag godkänner att GKC använder sig av mina avidentifierade personuppgifter för GKCs 
egen forskning och utveckling för att förbättra sina produkter och tjänster: 

Jag bekräftar att om jag inte lämnar in all information som begärts, eller om jag väljer att interagera med GKC på 
anonym basis eller inte använder klockan på rätt sätt, kan GKC kanske inte ge mig PKG-tjänsten. 

Fullständigt Namn  …………………………………………………………………………………..………….. 

Adress   ………………………………………………………………………………………. 

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

*Signatur: ___________________________________  Datum: ____________________ 

* Om en behörig person till patienten ("Representant") fyller i detta formulär för att ge samtycke på deras vägnar,
vänligen fyll i följande:

Fullständigt namn på representant: …………………………………………………………………………………..………….. 

Adress  ………………………………………………………………………………………. 

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

Grunder för bemyndigande: .................................................................................................... 

Signatur:  ___________________________________  Datum: ____________________ 

Detta formulär kommer lagras i GKCs register.  Du kan när som helst begära en kopia av detta samtyckesformulär. 

Kontakta oss 
Global Kinetics Pty. Ltd.  
Attention: Dataskyddsofficer 
Level 9, 31 Queen Street 
Melbourne, Victoria 3000, Australia 
dpo@globalkineticscorp.com  
EU-kontaktnummer: +44 755 406 1572 

(b)

(c)

(d)




