حافظت از اطالعات و حریم خصویص شما
حریم خصویص شما مهم است بنابراین ما تمام اقدامات ممکن برای محافظت از اطالعات شخیص شما که جمع آوری ،ذخیه و
مدیریت یم نماییم را به انجام خواهیم رسانید.

قوانین که از حریم خصویص شما محافظت یم کنند
در ادامه قوانیت که از حریم خصویص شما در اسیالیا
محافظت یم کنند ،آمده است.
قوانی دولت فدرال:
 قانون حریم خصویص )Privacy Act 1988( 1988 قانون حریم خصویص )Privacy Act 2001( 2001 قانون هرزنامه )Spam Act 2003( 2003قوانی دولت ویکتوریا:
 قانون حفظ حریم خصویص و محافظت از داده ها)Privacy and Data Protection Act 2014( 2014
 مقررات طرح اشیاک گذاری اطالعات کودک 2018( Child Information Sharing Scheme
)Regulations 2018
 قانون به اشیاک گذاری داده ها Data Sharing ( 2017)Act 2017
 قانون حمایت دربرابر خشونت خانوادگ سال 2008()Family Violence Protection Act 2008
به چه دلیل  AccessHCاطالعات مربوط به شما را جمع
آوری یم کند:
• برای اطمینان از اینکه خدمات مناست دریافت یم نمایید
• برای درک نیازهای شما و کمک به شما
• به یاد داشی آنچه برای شما مهم است و مورد توجه شما
قرار دارد
• چنانچه درخواست کار داده باشید ،برای ارزیان مناسب
بودن شما.
ر
اطالعات را درباره شما جمع آوری یم کنیم:
ما چه
• اطالعات اولیه از جمله نام و جزییات تماس شما
• شخص دیگری که در موارد اضطراری یم توانیم با ایشان
تماس بگییم  ،مانند ییک از بستگان
• سابقه سالمت شما
• اطالعان در رابطه با خدمان که ما به شما ارائه یم دهیم
• در صورت نیاز به مراقبت از شما ،اطالعات بدست آمده
از سایر ارائه دهندگان خدمات
این اطالعات به ما در ارائه بهیین خدمات ممکن به شما،
کمک یم نماید.
ما چگونه اطالعات شخیص شما را جمع آوری یم کنیم

ما اطالعات را با استفاده از روش های زیر جمع آوری
میکنیم:
• گوش دادن به صحبت های شما
• پرسش از شما
• فرم ها یا پرسشنامه ها
• کار کردن با افرادی که درگی سالمت و پشتیبان از شما یم
باشند.
این اطالعات جمع آوری یم شوند توسط:
• افرادی شاغل در AccessHC
• فرم های کاغذی یا فرم های آنالین در تارنمای ما  ،یا:
• افراد دیگری خارج از  AccessHCاز جمله سایر ارائه
دهندگان خدمات بهداشت ،مراقبی و والدین.
ما چگونه اطالعات را به ر
اشتاک میگذاریم:
گایه ما اطالعات شما را با موارد زیر به ر
اشتاک یم
گذاریم:
 سایر کارشناسان بهداشت و یا خدمات که شما را به آنهاارجاع یم دهیم ،مانند متخصصان پزشیک.
.
 نزدیکان شما یا شخیص که شما معرف نموده اید ما اینکار را بدون اجازه شما به انجام نخواهیم رساند مگر اینکه
قانون این اجازه را به ما بدهد.
 در صورت موافقت نمودن شما ،ما این اطالعات را بهپرونده مل سالمت الکیونییک شما ارسال یم نماییم.
 در صورت احضار ،ممکن است این اطالعات را به دادگاهارائه دهیم.
 ما ممکن است برخ از این اطالعات را به طرف کهخدمات شما را تأمی مایل یم کند ،مانند ،Medicare
 NDISو رشکت های بیمه خدمات درمان ،ارائه دهیم .این
مطلب برای تأیید آنکه شما این خدمات از ما دریافت
نموده اید ،مورد لزوم یم باشد.
آنجان که قانون وجود داشته باشد که ما را ملزم به
 دری
انجام این کار نماید ،ممکن است ما اطالعان را درباره شما
ر
منتش نماییم.
اطالعات شما به اشیاک گذارده نیم شود ،به فروش نیم
رسد ،اجاره داده نیم شود و ر
منتش نیم گردد مگر بدالیل
درجان که قانون اجازه آن
که رشح آن در این سند رفت و یا
ی
را یم دهد.
ما ممکن است با شما تماس بگتیم:
 برای یادآوردی قرار مالقان به شما -برای مالقات های بعدی

 برای پیشنهاد نمودن دیگر خدمان که شاید مورد عالقهشما باشد و یا برای شما مفید واقع گردد
 برای درخواست از شما برای تکمیل نمودن یکنظرسنج ،ارائه یک بازخورد یا مشارکت در یک تحقیق.
ممکن است ما برای تماس با شما از نامه ،پست الکیونییک،
تماس تلفت یا پیام کوتاه استفاده نماییم.
ما همواره شما را از اینکه چگونه یم توانید به تماس از
طرف ما پایان دهید ،مطلع خواهیم نمود یا اینکه یم توانید
به ما پست الکیونییک بزنیدinfo@accesshc.org.au :
تارنمای ما
شما هنگام بازدید از تارنمای ما ،داوطلبانه از طریق داده
کوچیک به نام "کوگ" اطالعان را با ما به اشیاک یم
گذارید.
 این داده ها به بهبود تجربه شما در تارنما کمک نموده و بهما این امکان را یم دهند تا تعداد بازدیدهای تارنمایمان را
ردیان کنیم.
 به طور معمول ،داده های کوگ نیم توانند به شما پیوندداده شوند.
 ما برای محافظت از داده های شما اقدامان را به انجام یمرسانیم ،با این حال امنیت در اینینت هیچگاه تضمی شده
نیست.
تارنمان که به تارنمای ما پیوست یم
 الزم است که هری
دهد ،سیاست ها و فرآیندهای رازداری خاص خود را دارا
باشد.
ر
بهداشن شما
ذخته اطالعات شخیص و
اطالعات شخیص شما با استفاده از یک ارائه دهنده
خدمات ذخیه سازی آنالین نگهداری یم شود .وقت چنی
است:
 اطالعات شما محرمانه باف یم ماند ارائه دهنده خدمات ذخیه سازی آنالین ،فقط یم توانددسییس  AccessHCرا به اطالعات شما فراهم نماید و نه
هیچ فرد دیگری را.
ما برای چه مدت اطالعات شما را نگهداری یم کنیم:
 قانون ما را ملزم به نگهداری اطالعات شما به مدت هفتسال پس از دریافت آخرین خدمات از ما ،یم نماید.
 چنانچه زیر  18سال سن دارید ،اطالعات شخیص شما راتا  25سالگ تان نگهداری یم کنیم.
 در پاره ای از موارد ،قوانی ما را ملزم به نگهداریاطالعات برای مدت طوالن تری یم نماید.
به محض اینکه دیگر نیازی به ذخیه اطالعات شما نداشته
باشیم ،حذف یم شوند و یا از بی یم روند.
ما شما را یاری خواهیم نمود تا اطالعات شخیص و
بهداشت تان را از مرزهای مل انتقال دهید تا از حریم
خصویص تان محافظت گردد.

ر
دستیس و تغیت اطالعات شما:
 ممکن است شما برای دسییس به اطالعات خود اقدامکنید
 چنانچه تصور یم کنید پرونده سالمت شما ممکن استحاوی اطالعات نادرست باشد ،یم توانید در آن تغییات
دهید.
برای درخواست برای ر
دستیس به پرونده سالمت خود:
 ممکن است هزینه ای در بر داشته باشد. با ییک از کارمند صحبت نموده یا تماس بگیید با:مسئول حریم خصویص
Access Health and Community
283 Church Street
Richmond
VIC
3121
برای تنظیم یک شکایت درباره حریم خصویص تان
اگر فکر یم کنید حریم خصویص شما نقض گردیده است،
تماس بگیید با:
مسئول حریم خصویص
Access Health and Community
283 Church Street
Richmond
VIC
3121
ما در یک بازه زمان مناسب به شما پاسخ خواهیم داد.
چنانچه پاسخ ما شما را مجاب ننمود ،یم توانید با دفی
کمیساریای اطالعات اسیالیا ( Australian
 )Information Commissioner:تماس بگیید:
www.oaic.gov.au
برای مشاهده سیاست حفظ حریم خصویص به طور
کامل:
 از تارنمای ما  www.accesshc.org.auدیدن کنید یا -پست الکیونیک بزنید به info@accesshc.org.au

