
Norweski rejestr pandemiczny 

Są to informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane w Norweskim rejestrze 

pandemicznym i jakie przysługują Państwu prawa. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt. 

Nie trzeba nic robić, chyba że chcą Państwo zrezygnować z wpisu, aby Państwa dane nie trafiły do 

Norweskiego rejestru pandemicznego lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw. 

 

Informacje na temat Norweskiego rejestru pandemicznego 

Norweski rejestr pandemiczny jest ważnym narzędziem umożliwiającym wgląd w przyjęcia do szpitala 

z powodu koronawirusa. Rejestr zapewnia skoordynowane i efektywne zgłaszanie pacjentów z 

chorobą wywołaną koronawirusem w norweskich szpitalach. Wszyscy pacjenci z covid-19, przyjęci do 

szpitala, zostaną zarejestrowani w Norweskim rejestrze pandemicznym. Wpisy z rejestru 

pandemicznego będą wykorzystywane między innymi przez Norweską Dyrekcję Zdrowia i Instytut 

Zdrowia Publicznego w ich codziennych sprawozdaniach. 

Wpisy z Norweskiego rejestru pandemicznego dostarczą wiedzę o chorobie covid-19, którą poprzez 

analizy i badania można wykorzystać do lepszej opieki nad pacjentem. Zebrane informacje mogą być 

również wykorzystane do planowania, zarządzania i gotowości w służbie zdrowia i opiece zdrowotnej 

oraz w administracji służby zdrowia i opieki zdrowotnej. Administratorem danych dla rejestru jest 

Helse Bergen HF. 

W razie pytań można skontaktować się z rejestrem: 

Norsk pandemiregister [Norweski rejestr pandemiczny] 

Helse Bergen HF 

Postboks 1400 

5021 Bergen 

Telefon: 5597-5000 

E-mail: norskpandemiregister@helse-bergen.no 

 

Jakie informacje gromadzi Norweski rejestr pandemiczny? 

Norweski rejestr pandemiczny zawiera informacje na temat Państwa pobytu w szpitalu w razie 

przyjęcia z powodu choroby Covid-19. Poniżej znajduje się przegląd rodzajów informacji, które są 

rejestrowane. 

 Imię i nazwisko 
 Adres 
 Numer PESEL 
 Możliwe przyczyny zakażenia 
 Jeśli w pracy są Państwo szczególnie narażeni na zakażenie 
 Czas trwania hospitalizacji 
 Wcześniejszy i aktualny stan zdrowia 
 Diagnoza na skierowaniu 
 Środki leczenia 
 Przeżycie 



Oprócz opisanych tu informacji gromadzone będą także informacje zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Znajdą tu Państwo przegląd, czego dotyczą te informacje. Po pobycie w 
szpitalu ktoś może skontaktować się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. 

Aby zapewnić poprawność informacji w rejestrze pandemicznym oraz umożliwić porównanie danych 
z Norweskiego rejestru pandemicznego z danymi z innych rejestrów, informacje te są powiązane z 
tożsamością osobistą. Aby zachować poufność, informacje, takie jak imię i nazwisko i numer PESEL, 
są przechowywane w rejestrze oddzielnie od innych informacji. 

Czas przechowywania 

Informacje na Państwa temat są przechowywane i wykorzystywane, o ile są niezbędne do opisanych 

tutaj celów. 

Przekazywanie sprawozdań z rejestru 

Celem Norweskiego rejestru pandemicznego jest przekazywanie rządowi sprawozdań, aby pomóc w 

poprawie leczenia pacjentów z Covid-19. Rejestr może być między innymi wykorzystywany do 

zgłaszania poniższych informacji: 

 liczba hospitalizowanych pacjentów w całym kraju oraz w różnych regionach; 

 liczba hospitalizowanych pacjentów w różnych grupach wiekowych, z podziałem na płeć i 

czynniki ryzyka; 

 analizy wpływu różnych czynników ryzyka, różnego stopnia choroby i różnych wyborów 

środków leczenia na czas trwania i stopień ciężkości choroby; 

 planowanie i ocena działań rządu podczas pandemii. 

Nie będzie możliwości zidentyfikowania Państwa w sprawozdaniach z Norweskiego rejestru 

pandemicznego. 

 

Ujawnianie danych osobowych i powiązanie z innymi rejestrami 

Informacje w rejestrze można porównać z informacjami w innych rejestrach regulacyjnych i 

ustawowych zgodnie z ustawą o rejestrach zdrowia, takich jak Norweski rejestr pacjentów i System 

zgłaszania chorób zakaźnych (MSIS). Informacje można również porównać z informacjami w 

biobankach, o ile biobanki mają dostęp do udostępniania tych informacji. Ma to na celu sprawdzenie, 

jak choroba Covid-19 różni się w zależności od grup pacjentów. 

Właściwe może być również ujawnianie informacji z rejestru w związku z prowadzeniem badań 

naukowych na temat otrzymywanego leczenia i konsekwencji choroby. 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione lub udostępnione w inny sposób tylko wtedy, gdy 

zostanie to wykonane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, takimi jak zasady 

poufności i europejskie rozporządzenie o ochronie danych. 

Właściwe może być ujawnienie informacji firmom za granicą, między innymi w celu przeprowadzenia 

badań naukowych. 

 

 



Prawo do wglądu, poprawiania, usuwania i rezygnacji z wpisu 

W dowolnym momencie można poprosić o dostęp do danych zgromadzonych na swój temat lub 
poprosić o ich usunięcie. Można także prosić o poprawienie danych. 

Mają Państwo prawo do rezygnacji z gromadzenia i dalszego wykorzystywania swoich danych 

osobowych i informacji na temat swojego zdrowia w Norweskim rejestrze pandemicznym. Jeśli nie 

życzą sobie Państwo gromadzenia informacji na swój temat, mogą Państwo w dowolnym momencie, 

bez podania przyczyny, zrezygnować z wpisu do rejestru. Informacje na Państwa temat zostaną 

wówczas usunięte z rejestru. Nie ma to wpływu na otrzymywaną opiekę zdrowotną. Jeśli zdecydują 

się Państwo na rezygnację z wpisu, informacje na Państwa temat zostaną usunięte z rejestru. Helse 

Bergen HF będzie jednak nadal przetwarzać informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia 

obowiązku zapewnienia, że osoby, które zrezygnowały z wpisu do rejestru, nie zostaną ponownie w 

nim uwzględnione. 

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wypełniając prosty formularz i przesyłając go do 

Norweskiego rejestru pandemicznego. Adres znajduje się w formularzu, który można pobrać tutaj: 

Formularz wglądu i rezygnacji z wpisu (pdf) 

Ustawy i przepisy  

Norweski rejestr pandemiczny jest częścią Norweskiego rejestru intensywnej terapii i rejestru 

pandemicznego i jest regulowany przepisami dotyczącymi rejestrów jakości medycznej, ustawą o 

rejestrze zdrowia i rozporządzeniem o ochronie danych. 

Rejestr ma chronić zadania w interesie publicznym i ma podstawę prawną w rozporządzeniu o 

ochronie danych artykuł 6 pkt 1 litera e oraz artykuł 9 pkt 2 litery g, h, i oraz j. Ustawa o rejestrach 

zdrowia i przepisy dotyczące medycznych rejestrów jakości stanowią dodatkową podstawę prawną w 

prawie krajowym. Gdy rejestr przetwarza Państwa dane w celu wypełnienia obowiązków Helse 

Bergen HF wynikających z prawa publicznego, podstawą prawną jest artykuł 6 pkt 1 litera c. 

Informacje o Państwa kontakcie ze specjalistyczną służbą zdrowia mogą być uzyskiwane i 

wykorzystywane przez rejestr bez Państwa zgody, ale mają Państwo prawo do informacji i rezygnacji 

z przetwarzania danych przez rejestr. 

Ogólne informacje na temat praw i wolności w zakresie prywatności można uzyskać, kontaktując się z 

rzecznikiem ochrony prywatności w Helse Bergen HF pod numerem telefonu 55975000 lub adresem 

e-mail postmottak@helse-bergen.no. 

Odwołania 

Jeśli uważają Państwa, że Państwa prawa nie są chronione, można odwołać się do Helse Bergen HF. 

Odwołania można kierować także do Inspektoratu Danych. 

Przepisy centralne 

 Rozporządzenie o ochronie danych i ustawa o ochronie danych osobowych 
 Ustawa o prawach pacjenta i użytkownika 
 Ustawa o personelu medycznym 
 Ustawa o rejestrach zdrowia 
 Przepisy o rejestrach jakości medycznej 
 Ustawa o badaniach zdrowotnych 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient%20og%20brukerrettighetsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-21-789?q=forskrift%20om%20medisinske%20kvalitetsregistre
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44?q=helseforskningsloven

