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Nasze zobowiązania 
Zobowiązujemy się do traktowania twoich informacji osobistych zgodnie z prawem. 
 
Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak i dlaczego zbieramy informacje osobiste na twój temat, jak możesz uzyskać 
dostęp do swoich informacji, oraz, jak twoje informacje mogą być wykorzystywane w ramach publicznej 
służby zdrowia NSW, lub ujawnione innym stronom. 
 

Zbieranie twoich informacji osobistych 
Kiedykolwiek jest to możliwe, informacje zbieramy bezpośrednio od ciebie. Jeżeli nie jest to możliwe, 
lub w przypadkach nagłych, być może będziemy musieli te informacje uzyskać od twojego członka rodziny, 
przyjaciela, opiekuna lub innej osoby, która może nam pomóc zapewnić ci odpowiednią opiekę zdrowotną. 
 

Bezpieczeństwo zebranych informacji 
Twoje informacje będą przechowywane w różny sposób w ramach publicznej służby zdrowia NSW. 
Najczęściej twoje informacje będą przechowywane, jako dokumentacja stanu zdrowia w formie papierowej 
i/lub elektronicznej, tworząc część zabezpieczonej, skomputeryzowanej bazy danych. Niektóre informacje 
mogą być również przechowywane w formie obrazowej, jak zdjęcia rentgenowskie lub fotografie, lub też 
w formie zapisu dźwiękowego albo wideo. 
 
Przestrzegamy ściśle zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego przechowywania informacji osobistych 
we wszystkich formatach w celu chronienia twoich informacji przed bezprawnym dostępem, zagubieniem 
lub niewłaściwym użyciem.  
 

Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji 
Twoje osobiste informacje zdrowotne przechowywane albo w formacie papierowym albo elektronicznym, 
mogą być wykorzystane przez publiczną służbę zdrowia NSW, bądź zostać ujawnione poza tą służbą 
zdrowia w celu umożliwienia zapewnienia ci odpowiedniej opieki i leczenia. Na przykład twoje informacje 
mogą zostać wykorzystane lub ujawnione: 
 

 innym zapewniającym leczenie służbom zdrowotnym, szpitalom lub specjalistom 
medycznym zajmującym się opieką nad tobą i leczeniem ciebie 

 wskazanemu przez ciebie lekarzowi ogólnemu, włącznie z informacją zawartą w twojej 
dokumentacji wypisu 

 w celu kontaktowania się z tobą w domu w sprawie dalszych wizyt kontrolnych 

 twoim opiekunom, by pomóc im w opiece nad tobą 

 służbie pogotowia ratunkowego NSW 

 w celu wykonania badań patologicznych, prześwietleń itp. 

 w celu kontaktowania się z tobą na temat twoich uwag dotyczących otrzymanych od 
nas usług, pomocnych nam w samoocenie i dalszej poprawie naszych usług 

 w celu przesyłania rachunków i ściągnięcia długów 

 pracownikom opieki duszpasterskiej, w tym kapelanom szpitalnym zapewniającym 
opiekę duchową i duszpasterską  

 studentom i innym pracownikom w celach szkoleniowych 

 innym służbom zdrowotnym i uprawnionym osobom trzecim w celu pomożenia im 
w zapobieganiu poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu czyjegoś życia, zdrowia lub 
dobra, jak np. w nagłych przypadkach  

 kierownikom ds. roszczeń i pokrewnym osobom w celu rozpatrzenia skargi, wystąpienia 
na drogę sądową lub wszczęcia roszczenia przeciwko służbie zdrowotnej lub 
zaangażowanemu w leczenie pracownikowi służby zdrowia 

 dla celów związanych z działaniem publicznej służby zdrowia NSW i leczeniem naszych 
pacjentów, włącznie z finansowaniem, planowaniem, bezpieczeństwem i działaniami 
mającymi na celu poprawę jakości. 



Jeżeli nie życzysz sobie, żebyśmy zbierali, wykorzystywali lub ujawniali pewne informacje o tobie, 
musisz nam o tym powiedzieć, a my omówimy z tobą wszelkie konsekwencje, jakie to może mieć 
dla twojej opieki zdrowotnej. 
 
Prawo pozwala również, lub wymaga ujawnienia twoich osobistych informacji zdrowotnych trzecim osobom, 
na przykład: 
 

 agencjom rządu stanowego i federalnego dla celów obligatoryjnej sprawozdawczości, 
np. w celu zgłoszenia chorób wymagających powiadomienia, takich, jak rak i choroby 
zakaźne, dla zgłoszenia urodzin i zgonów oraz udostępnienia danych Medicare 

 pracownikom naukowo-badawczym dla celów projektów prowadzonych w interesie 
publicznym zatwierdzonych przez Komisję ds. etyki w badaniach z udziałem ludzi  

 innym służbom zdrowotnym lub organom ścigania, takim, jak policja, jeśli dostarczysz 
nam informacji dotyczącej poważnego przestępstwa, włącznie z napadem, przemocą 
domową, znęcaniem się nad dzieckiem itp. 

 innym agencjom w przypadkach, gdy informacja dotyczy bezpieczeństwa lub dobra 
dziecka albo młodej osoby  

 w celu zastosowania się do pozwu lub nakazu rewizji, jeżeli twoja informacja osobista 
jest wymagana, jako dowód w sądzie. 

 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Personally controlled eHealth Record (PCEHR) jest to odpowiednio zabezpieczone dostępne online 
podsumowanie twoich informacji zdrowotnych. Twoja dokumentacja eHealth pozwala tobie i twoim 
lekarzom, szpitalom innym świadczeniodawcom usług opieki zdrowotnej obejrzeć i podzielić się twoimi 
informacjami zdrowotnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji udaj się na stronę 
www.ehealth.gov.au 
 

Dostęp do twoich informacji 
Masz prawo poprosić o dostęp do wszystkich twoich informacji osobistych, włącznie z dokumentacją 
zdrowotną przechowywaną przez służby zdrowia w NSW. Normalnie zostaniesz poproszony o wystąpienie 
na piśmie o uzyskanie dostępu i o przedstawienie dowodu tożsamości. Być może będziesz musiał ponieść 
opłatę, jeśli poprosisz o kopie twoich informacji osobistych lub dokumentacji zdrowotnej. Prośby o uzyskanie 
dostępu do tych informacji spotkają się z możliwie jak najszybszą odpowiedzią, lub w większości 
przypadków nie później, niż w ciągu 28 dni. 
 
Dostęp do twoich informacji osobistych może ci zostać odmówiony w szczególnych okolicznościach, takich, 
jak np., gdyby udzielenie ci dostępu mogło stworzyć zagrożenie psychiczne lub fizyczne dla ciebie lub 
innej osoby. 
 
Jeśli sądzisz, że przechowywana przez nas informacja o tobie jest błędna, lub, że popełniono pomyłkę, 
prosimy nas powiadomić, a my sprostujemy ją lub dodamy uwagę do twojej dokumentacji zdrowotnej. 
 
Prośby o dostęp do twojej dokumentacji zdrowotnej należy adresować albo do Health Information Service, 
albo do kierownika służby zdrowotnej, która się tobą zajmowała.  
 

Skontaktuj się z nami 
Jeśli masz jakieś pytania lub skargę dotyczącą prywatności twoich informacji osobistych, prosimy 
skontaktować się z Privacy Contact Officer dla twojej służby zdrowia. Dane kontaktowe znaleźć można na 
stronie www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 
 

Telefoniczna Służba Tłumaczy 
Jeśli wymagasz pomocy w skontaktowaniu się z powyższymi służbami lub potrzebujesz tłumacza, prosimy 
zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 13 14 50. 
 
W celu uzyskania dostępu do tej ulotki w innych językach, lub do innych wielokulturowych informacji 
dotyczących zdrowia, odwiedź stronę www.mhcs.health.nsw.gov.au 
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