Vula e Kompanisë
Informacioni i privatësisë në përputhje me artikullin 13 dhe 14 të Rregullores së BE-së 679/2016
Trajtimi i të dhënave të egzaminimit (screening) SMA
Hyrje

1.

Eshtë e nevojshme të mbani mend se:
-

-

të dhënat personale janë çdo informacion i aftë për të identifikuar - drejtpërdrejt ose indirekt (dmth. edhe
duke përdorur informacione shtesë) - një person fizik, i ashtuquajtur i interesuari (në tekstin e mëtejmë, kur
do t'i referohemi karakteristikave të palës së interesuar, në rastin e foshnjave, do t'i referohemi atyre të
prindërve që e përfaqësojnë atë);
flitet për trajtimin e të dhënave personale në lidhje me çdo operacion të kryer në të dhënat personale;
Kontrolluesi i të dhënave është subjekti (edhe publik) i cili përdor të dhëna të tilla për qëllimet e veta duke
identifikuar mjetet (domethënë metodat e zbatimit, si nga pikëpamja teknike ashtu edhe nga ajo
organizative) me të cilat do të kryhet trajtimi;

Në mënyrë që trajtimii të dhënave të jetë i ligjshëm, ai duhet të jetë në përputhje me disa kushte dhe qëllime të
parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni aktual për mbrojtjen e të dhënave personale.
Informacionet (dhe informimi) për trajtimin e të dhënave janë një e drejtë e të interesuarit dhe një detyrim për
kontrolluesin e të dhënave.
Ky informacion i referohet art. 13 (të dhënat personale të mbledhura nga i interesuari) dhe art. 14 (të dhënat
personale jo të marrë nga i interesuari) i Rregullores së Përgjithshme pasi ka dy kontrollues të të dhënave, dhe të
dhënat mblidhen nga kontrolluesi i parë, direkt nga i interesuari (ose më mirë nga ata që ushtrojne përgjegjësinë
prindërore) dhe komunikohen tek i dyti, i cili nuk ka kontakt të drejtpërdrejtë me të interesuarin.
1.

Konteksti i trajtimit

Trajtimi i të dhënave personale të perfshira nga ky dokument ka të bëjë me të dhënat Tuaja dhe të dhënat dhe
mostrat biologjike të fëmijës Tuaj, të cilat janë të domosdoshme për kryerjen e egzaminimit SMA. Ekzaminimi përfshin
një test dhe një hetim të mundshëm diagnostikues të mëvonshëm.
Duke iu referuar trajtimit të të dhënave funksionale në këtë rrugë, Spitali Universitar Meyer i Firences (si Kompania
Kryesore) dhe Kompania e Kujdesit Shëndetësor të cilës i përket Pika e Lindjes (Punto Nascita) ku keni shkuar (si një
Kompani e kontaktit te parë) kualifikohen si Kontrollues autonom të të dhënave (autonom në kuptimin që ata kanë
një legjitimitet dhe përgjegjësi specifike për aktivitetet e trajtimit të kompetencës).
Në rast se një subjekt i jashtëm kryen aktivitete të trajtimit të të dhënave në emër të një Kontrolluesi të të dhënave, si
në rastin e shërbimeve që u janë besuar subjekteve të jashtëm në laborator, subjekti i jashtëm identifikohet si
Pergjegjes i trajtimit të të dhënave, në përputhje me procedurat e përcaktuara në art. 28 të Rregullores së
Përgjithshme, dhe kthehet nën trajtimit e kontrolluesit (pothuajse sikur të ishte një strukturë e brendshme, nga
pikëpamja e trajtimit të të dhënave, të Kontrolluesit).
Universiteti Cattolica Sacro Cuore i Romës, i cili do të jetë në gjendje të kryejë analiza të mostrës biologjike, emërohet,
në përputhje me artin. 28 të Rregullores së Përgjithshme, Trajtuesi i të dhënave.
2.

Qëllimi i trajtimit

Është vërejtur se një Kontrollues i të Dhënave mund të trajtojë në mënyrë të ligjshme të dhënat personale vetëm kur
përpunimi ka një bazë të caktuar ligjore, domethënë kur është funksionale për aktivitetet që përfshihen në qëllimet e
tij institucionale (ose nuk janë të papajtueshme me to) dhe plotëson kushtet e përgjithshme, në përputhje me
legjislacionin aktual.
Trajtimi në fjalë zhvillohet në përputhje me artin. 9 par. 2 shkronja h ("qëllimet e mjekësisë parandaluese, diagnozës,
ndihmës ose terapisë shëndetësore") dhe art. 9 par. 2 shkronja g ("arsye të interesit të rëndësishëm publik", për
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aktivitetet administrative që lidhen me kujdesin shëndetësor) të Rregullores së Përgjithshme si dhe Nenin 2 -sexies
paragrafi 2, shkronja t) të Kodit. Trajtimi ka të bëjë me kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale:
•
•

të dhëna të zakonshme (p.sh. të dhënat personale dhe të dhënat e kontaktit);
kategori të veçanta të të dhënave personale të referuara në art. 9 të Rregullores së Përgjithshme (në këtë
rast të dhëna që lidhen me gjendjen e shëndetit dhe ndoshta të dhëna gjenetike).
Dorezimi i të dhënave nuk kërkon pëlqimin e palës së interesuar pasi është e nevojshme për qëllimet legjitime të
përmendura më lart.
3.

Metodat e trajtimit

Trajtimi përfshin kryerjen e operacioneve të grumbullimit, regjistrimit, ruajtjes dhe menaxhimit të të dhënave
personale duke përdorur si mjetet informatike edhe dokumentat në letër, me logjikë rreptësisht të lidhur për qëllimet
e caktuara dhe në çdo rast duke garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave në zbatim të artit. 32 të
Rregullores së Përgjithshme.
4. Ruajtja e të dhënave personale
Të dhënat ruhen për nje kohë te parashikuar nga legjislacioni aktual; por, në rast të një rezultati pozitiv të testit në
fjalë, ato do të mbahen për një kohë të pacaktuar. ADN -ja e nxjerrë do të shkatërrohet në fund të analizës.
5. Transferimi jashtë BE-se i të dhënave personale
Të dhënat nuk do të trajtohen në vendet jashtë Bashkimit Evropian.
6. Ushtrimi i të drejtave
I interesuarI ka të drejtë, nëse dëshiron:
- të konsultojë të dhënat personale të lidhura me të;
- të kërkojë korrigjimin, integrimin dhe, aty ku është e aplikueshme, anullimin (fshirja e të dhënave nuk behet
kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre me interes publik: edhe në këto raste, është i
mundur anullimi i të dhënave jo thelbësore në lidhje me detyrimet e dokumentacionit të kërkuar);
të kërkojë, aty ku është e aplikueshme, kufizimin e trajtimit (dmth. dorëzimin e përkohshëm të të dhënave,
në raste të veçanta të listuara në mënyrë rigoroze në nenin 18 të Rregullores së Përgjithshme, vetëm për
ruajtjen, në pritje të kontrolleve që do të kryhen ose për të siguruar pretendime të veçanta të të interesuarit.
të kundërshtojë trajtimin e të dhënave personale.
Aplikimet në lidhje me ushtrimin e këtyre të drejtave mund t'i paraqiten Përgjegjësit të mbrojtjes së të dhënave
personale duke i shkruar në adresën e emailit të lidhur me Kontrolluesit e ndryshëm autonom të të dhënave dhe të
shpjeguar në pikën 8 më poshtë.
Së fundi, nëse konsiderohet se përpunimi i të dhënave personale është në kundërshtim me dispozitat e rregulloreve
aktuale, mund të paraqitet një ankesë tek Garantuesi, siç parashikohet nga art. 77 i Rregullores së Përgjithshme
(Garant për mbrojtjen e të dhënave personale, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, n. i telefonit
06696771), ose të konsultoheni me zyrat përkatëse gjyqësore (art. 79 i Rregullores së Përgjithshme).
7. Detajet e kontaktit
Kontrolluesit e të dhënave:
-

Pika e lindjes___________________________________________________________________
Spitali Universitar Meyer, me zyrë të regjistruar në Viale Pieraccini n. 24, 50139 - Firence, PEC
meyer@postacert.toscana.it, si Kompani Kryesore dhe koordinim i Rajonit të Toskanës. Eshte emëruar, në
përputhje me artin. 37 të GDPR, Përgjegjësi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (PMD) në Spitalin
Universitar Meyer, i disponueshëm për çdo sqarim në adresën e-mail: privacy.dpo@meyer.it.

