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Norweski rejestr pandemiczny 

 

Skorzystanie z praw związanych z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze 

Przeczytałem/-am informacje zawarte w Norweskim rejestrze pandemicznym i chcę skorzystać z 

moich praw dotyczących informacji zdrowotnych umożliwiających identyfikację w rejestrze. 

Chcę: 

☐  uzyskać wgląd w moje dane 

☐  poprawić dane (załączam opis na własnym arkuszu) 

☐  usunąć dane (załączam opis na własnym arkuszu) 

☐  zrezygnować z wpisu do norweskiego rejestru pandemicznego 

☐  uzyskać wgląd w to, kto otrzymał dostęp do moich danych osobowych lub komu 

udostępniono moje dane osobowe 

 

Rozumiem, że odzyskanie danych w przypadku rezygnacji z wpisu nie będzie możliwe. 

 

Proszę wypełnić wszystkie pola: 

Imię i nazwisko: Numer PESEL: 

Adres:  

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Podpis: 

 

Proszę przesłać dokument na adres: 

Norsk pandemiregister 

Helse Bergen HF 

Postboks 1400 

5021 Bergen 

mailto:norskpandemiregister@helse-bergen.no
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Informacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Prosimy o ostrożność podczas przesyłania danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Nie wolno nam odpowiadać na pytania medyczne ani przesyłać kopii dokumentacji pacjenta pocztą 

elektroniczną. 

  

Jeśli treść wiadomości e-mail ma taki charakter, że należy ją traktować jako sprawę osobistą, 

wiadomość e-mail zostanie dołączona do archiwum sprawy i naszego dziennika publicznego. 

Przesłanie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze przyspiesza jej rozpatrzenie. 

 

Zasady specjalne dotyczące obowiązku dokumentacji i obowiązków prawa publicznego 

Helse Bergen HF, jako instytucja publiczna, podlega wymogom dotyczącym dokumentacji, w tym 

obowiązkowi przechowywania dokumentacji i archiwów. Korespondencja ze szpitalem będzie 

przechowywana tak długo, jak to konieczne, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i 

regulacjami. 

Aby Helse Bergen HF mogła zabezpieczyć ustawowe prawa osób zarejestrowanych do rezygnacji z 

wpisu, instytucja musi przetwarzać informacje o rezygnacji z wpisu, w tym dane osobowe osoby 

zarejestrowanej, które są niezbędne, aby zapobiec przepływowi nowych danych do rejestru. Dane te 

nie będą wykorzystywane do celów innych niż ochrona prawa do rezygnacji z wpisu. 
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