ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИК НА ПОДАТОЦИ

1. ОПШТО
Овој формулар за пријавување е издаден од Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
(„Аџибадем“ или „Компанија“), постапувајќи во улога на контролор на податоци, за да ги
процени и одлучи за пријавите од ваша страна, Сопственикот на податоци, веднаш,
ефективно и сеопфатно, во согласност со членовите 11 и 13 од Законот за заштита на
личните податоци (Бр. 6698) („PDPL“) и Општата регулатива за заштита на податоците (бр.
2016/279 / EC) („GDPR“).

2. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Согласно член 11 и 13 од PDPL и/или член 15 до 22 од GDPR, вие, Сопственикот на
податоци, може да ги пренесете вашите писмени барања во врска со спроведувањето на
PDPL и/или GDPR до нашата компанија, дејствувајќи во својство на контролор на податоци,
со пополнување на овој Формулар за пријавување или со други средства утврдени од
Одборот:
• Вашето барање со вашиот потпис упатено до одделот „Корпоративен секретаријат“
може да се стави во плик, каде што е испишана фразата „Барање информации според
законот за заштита на личните податоци“ и да се испрати на
Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:49 Altunizade, Istanbul Turkey преку курир,
• Барањето може да се испрати преку нотар,
• Вашето барање со безбеден дигитален или мобилен потпис може да се испрати по
електронска пошта на acibademsaglik@hs02.kep.tr од регистрирана адреса за е-пошта
или од вашата e-mail адреса регистрирана во нашиот систем и/или
• Може да испратите е-пошта адресирана до Аџибадем во „word“ или „pdf“ формат
со безбеден е-потпис на kisiselveri@acibadem.com.tr, под услов предмет на е-пошта
да е „Барање за информации во согласност со Законот за заштита на лични
податоци“.

ДЕТАЛИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОДАТОЦИ
Подолу наведените делови треба да се пополнат правилно и целосно за да се овозможат
потребните истражувања и проценки во врска со вашата пријава и развиените решенија во
врска со предметот.

Целосно име*
Бр. на лична карта *
Адреса *
Телефонски број*
И-мејл адреса*
Факс број (опционално)

* Полиња кои задолжително треба да се пополнат
Вашите лични податоци доставени до нас, се обработуваат исклучиво за да се процени и
да се одговори на овој Формулар за пријавување, и да се контактира со вас.
Ве молиме, означете ја соодветната опција во врска со вашиот однос со Аџибадем и
наведете подолу дали тој однос продолжува и понатаму.

Пациент
Деловен партнер
Посетител
Друго (

)

o Мојот однос со Аџибадем продолжува од датумот на примена
o Мојот однос со Аџибадем е прекинат од (
)

БАРАЊА НА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОДАТОЦИ
Ве молиме, означете го полето (а) подолу во врска со ситуацијата (ите) за кои вие,
Сопственикот на податоци, барате информации согласно членовите 11 и 13 од PDPL и/или
членовите од 15 до 22 на GDPR.

ВАШЕ БАРАЊЕ

ПОТРЕБНИ ИНФОРМАЦИИ/ПОДАТОЦИ

1. Барам да дознаам дали Ве молиме наведете дали ви требаат
моите лични податоци ги информации во врска со специфичен вид на
податоци.
обработува Аџибадем.
……………………………………………………
……………………………………………………

2. Барам да дознаам зошто Ве молиме наведете дали ви требаат
моите лични податоци беа информации во врска со специфичен вид на
податоци.
обработени од Аџибадем.
……………………………………………………
……………………………………………………

3. Барам да дознам дали
моите лични податоци се
користат за релевантни
цели
од
страна
на
Аџибадем.

Ве молиме наведете дали ви требаат
информации во врска со специфичен вид на
податоци.

4. Ако моите лични
податоци се споделени со
меѓународни или локални
трети страни, сакам да ги
знам третите страни на кои

Ве молиме наведете дали ви требаат
информации во врска со специфичен вид на
податоци.

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………

ВАШ
ИЗБОР

им се пренесени
лични податоци.

моите ……………………………………………………

5. Мислам дека моите лични
податоци се обработуваат
погрешно или нецелосно и
барам да се направат
корекции.

Ве молиме, наведете ги информациите што
мислите дека се нецелосни или погрешно
обработени и објаснете како треба да се
коригираат.

……………………………………………………
……………………………………………………

6. Барам личните податоци,
кои се нецелосно/ погрешно
обработени според мое
мислење,
да
бидат
коригирани и од третите
страни
со
кои
се
споделуваат моите лични
податоци.

Ве молиме, наведете ги информациите што
мислите дека се нецелосно или погрешно
обработени и објаснете како треба да се
коригираат.

7. Барам да се избришат
моите лични податоци
бидејќи основите за нивна
обработка повеќе не се
валидни.

Ве молиме наведете ги податоците што се
предмет на ова барање и резултатот што
сметате дека е против ваша корист, приложете
информации и документи што ги потврдуваат
тие тврдења во Формуларот за пријавување.

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
8. Барам
податоци

моите
да

лични Доколку вашето барање се однесува само на дел
бидат од вашите лични податоци, ве молиме наведете

избришани од трети страни,
бидејќи основите за нивна
обработка повеќе не се
валидни.

релевантни информации и оправданоста на
вашето барање заедно со информациите и
документите што го потврдуваат вашето
барање, приложете информации и документи
што ги потврдуваат овие тврдења во
Формуларот за пријавување.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
9. Верувам дека моите
лични податоци обработени
од Аџибадем се анализираат
исклучиво
преку
автоматски системи и дека
оваа анализа води до
резултати што се против
моја
лична
корист.
Поднесувам приговор на тој
резултат.

Ве молиме наведете го оправдувањето на
вашето барање и резултатот од процесот во
врска
со
вашето
барање,
приложете
информации и документи што ги потврдуваат
овие тврдења во Формуларот за пријавување.

10. Барам надомест во врска
со мојата загуба поради
незаконска обработка на
моите лични податоци.

Ве молиме наведете го оправдувањето на ова
барање и загубата што мислите дека сте ја
доживеале подолу, приложете информации и
документи кои ги потврдуваат тие тврдења (на
пример; одлуки на Одборот за заштита на
лични податоци или судска одлука) во
Формуларот за пријавување.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
Со оглед на пријавите што треба да ги поднесат и да ги достават трети лица кои постапуваат
во име на Сопственикот на податоци, заедно со овој формулар за пријавување треба да биде
испратено полномошно заверено од нотар; за пријавите поднесени во име на деца под
притвор, овој Формулар за пријавување треба да биде придружен со копија од
документација што потврдува статус на надзор/старателство.
Аџибадем има право да ја контактира вашата страна и да побара информации и
документација со цел да потврди дали сте сопственик на податоците за да се осигура
безбедност на вашите лични податоци, кога вашите лични податоци ќе бидат примени од
Аџибадем. Информациите и документите доставени на нашата страна во врска со ова, ќе
бидат отстранети веднаш откако ќе се потврди дека вие сте сопственик на податоците.
Доколку бараните информации и документи не се целосни, треба да пополните и доставите
информации и документација по наше барање. Предвидените триесет (30) дена во член 13/2
од PDPL и/или член 12/3 од GDPR во врска со одговорот на барањето ќе бидат суспендирани
се додека информациите и документите не бидат целосно доставени до нашата страна.
(i)

ОДГОВОР НА БАРАЊЕТО НА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОДАТОЦИ

Согласно PDPL и/или GDPR, на вашето барање ќе се одговори што е можно поскоро, но не
подоцна од триесет (30) дена откако вашата страна ќе го добие барањето, во зависност од
суштината. Согласно член 13 од PDPL и/или член 12 од GDPR, нашите одговори и проценки
ќе ви бидат испратени во писмена форма или преку електронски медиум во зависност од
вашиот избор наведен на овој Формулар за пријавување. Ве молиме наведете подолу дали
преферирате пошта, електронска пошта или факс во однос на другите опции во врска со
доставувањето на одговорот за вашето пријавување.
Барам одговорот во врска со моето пријавување да биде проследен на мојата
е-пошта.
Барам одговорот во врска со моето пријавување да биде испратен на мојата
адреса преку пошта.
Барам одговорот во врска со моето пријавување да ми биде испратен по
факс.

(i)

ИЗЈАВА НА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОДАТОЦИ

Со ова молам мојата апликација за барање на информации, поднесена во согласност со
PDPL и/или GDPR, да се процени и да се одговори во однос на горенаведените
барање/барања, и, со ова, прифаќам, изјавувам и се обврзувам дека информациите и
документите доставени до вашата страна за моето пријавување се точни и ажурирани и ми
припаѓаат мене.
Сопственик на
податоци
Целосно име
Датум на
пријавување
Потпис

