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الصلة بالمريض:
حقل إجباري – يمأل باليد أو يطبع ببرامح المعالجة اإللكترونية

للبيانات

رقم /الهاتف (الخاص)

أب

أم

قائم على الرعاية

أو
المهنة/صاحب (
)
العمل

تصريح بالموافقة
 .1أصرح بموجب هذا بمواقتي على أن يتم ألغراض إعداد فواتير
الخدمات المقدمة إرسال المعلومات المعنية الالزمة ،ومنها
خصوصا المعلومات المستمدة من سجل المرضى (االسم ،تاريخ
الوالدة ،العنوان ،التشخيص ،بيانات الفحص والعالج) ،إلى
شركة ( PVS dental GmbHويشار إليها اختصارا فيما يلي
بـ  ،)PVS dentalكما أوافق على أن يتم التنازل عن المبلغ
المستحق لغرض تحصيله من قبل الشركة المذكورة.

وقوع نزاعات قانونية أيا كانت فإن شركة  PVS dentalتكون
عندها طرف النزاع في القضية ،فيما يجوز أن يتم االستماع
ألقوال الطبيب/طبيب األسنان الذي يعالجني كشاهد .ولذا فإنني
أعفي الطبيب/طبيب األسنان بموجب هذا من واجب كتمان السر
الطبي في هذا اإلطار.

 .2وأوافق على أن تقوم  PVS dentalبإعداد فاتورة مقابل خدمات
الطبيب/طبيب األسنان الذي يعالجني وذلك باسمها الخاص
وسحب المبلغ المستحق لحسابها الخاص .إذا كان هناك أي
اختالف باآلراء بشأن صحة المبلغ المستحق ،فإنني موافق في
هذه الحالة على أن يتم فضال عن ذلك إرسال البيانات المضمنة
في سجل المرضى والالزمة لتعليل الفاتورة .في حالة

 .3يسري هذا التصريح بالموافقة أيضا على المبالغ المستحقة الناشئة
عن العالجات المستقبلية .يجوز الرجوع عن التصريح بالموافقة
هذا رجوعا ذي أثر مستقبلي تجاه الطبيب/طبيب األسنان أو بصفة
خطية تجاه  .PVS dentalال يمس الرجوع عن الموافقة
بمشروعية معالجة البيانات التي تمت بناء على هذا التصريح
بالموافقة حتى لحظة الرجوع عنه .سيتم في حالة الرجوع عن
الموافقة إيقاف إرسال البيانات ما بين العيادة وشركة PVS
.dental

المكان/التاريخ

توقيع المريض أو ممثله القانوني **

* يتم هنا من أجل تحقيق قدر أكبر من السالسة في القراءة التخلي عن استعمال صيغة المذكر والمؤنث في آن واحد .تنطبق كافة التسميات
المستخدمة المتعلقة باألشخاص على كال الجنسين على حد سواء.
.
*
** عند توقيع أحد األبوين بمفرده بالنسبة لألطفال القاصرين ،فإنه يؤكد بموجب ذلك صراحة على توفر موافقة ولي األمر اآلخر.
.
.
**
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
)اﻟﻣﺎدة  12وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ) (DSGVOارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  32وﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ) (BDSGﺟدﯾد(

ﺣﺿرة اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺣﺗرم ،ﺣﺿرة اﻟﻣرﯾﺿﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ،
ﯾرﺟﻰ أن ﺗﺄﺧذوا ﻷﻧﻔﺳﻛم ﺑﻌض اﻟوﻗت .ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﺟﻛم
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛم ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻌﻘد ﻋﻼﺟﻛم
ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻼزم .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ظل ﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن ﯾﺗم إرﺳﺎل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﻧطﺎق اﻟﻼزم إﻟﻰ أطراف أﺧرى )وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺧﺗﺑرات ،اﻷطﺑﺎء
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻼﺟﻛم( .ﻧﺣن ﻻ ﻧﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻛم
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷطراف أﺧرى إﻻ إن ﻛﺎن ذﻟك ﺟﺎﺋزا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أو إن ﻛﻧﺗم
أﻧﺗم ﻗد واﻓﻘﺗم ﻋﻠﻰ ذﻟك.
ﻧﺣن ﻧﻌﺗزم أن ﻧﻘوم ﺑﺗﻛﻠﯾف ﺷرﻛﺔ PVS dental GmbH
)وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺧﺗﺻﺎرا ﺑـ  (PVS dentalﺑﺈﻋداد ﻓواﺗﯾر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ ﻟﻛم .ﺷرﻛﺔ  PVS dentalﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌدد
ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﺧﺎﺻﯾن
وھﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺑرة طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد ﻓواﺗﯾر أطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن.
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ھذا اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌبء ﻋن اﻟﻘﺳم اﻹداري
اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻛم
ﻋﻧد وﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف .وھذا ﺑدوره ﯾﻛﺳﺑﻧﺎ اﻟﻣزﯾد
ﻣن اﻟوﻗت ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم رﻋﺎﯾﺔ أﻣﺛل ﻟﻣرﺿﺎﻧﺎ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب أﺗﻌﺎﺑﻛم
ھﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻧﺣدد ھﺎ ﻧﺣن.

ﯾﺣق ﻟﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻛم .ﯾﻣﻛﻧﻛم أﯾﺿﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﻛم
ﺗﺗﻣﺗﻌون ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ظل ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣق طﻠب ﺣذف
ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻛم وﺗﻘﯾﯾد ﻧطﺎق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ وﺑﺣق ﻧﻘﻠﮭﺎ .ﯾرﺟﻰ ﺗوﺟﯾﮫ
اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻛم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﻔوﺿﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدى ﺷرﻛﺔ PVS dental (datenschutz@pvs-
) .dental.deﺗﺟدون اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻟدى  PVS dentalﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑـ  PVSواﻟذي
ﯾﻣﻛﻧﻛم اﺳﺗدﻋﺎءه ﻓﻲ أي وﻗت ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ www.pvs-
dental.de/datenschutz.html
ﻛﻣﺎ أن ﻣن ﺣﻘﻛم أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إن ﻛﻧﺗم ﺗرون أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻛم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر
ﺷرﻋﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﺑداﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲpoststelle@datenschutz.hessen.de :
ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻛم!
طﺎﻗم ﻋﯾﺎدﺗﻛم

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ھﻲ ﺷرﻛﺔ  .PVS dentalﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺔ
 PVS dentalﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺟﮭﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻛﺗﻣﺎن اﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻣﺛﻠﻧﺎ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ،ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻛﺗﻣﺎن اﻟﺳر وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت .ﯾﻣﻛﻧﻛم
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷرﻛﺔ  PVS dentalﻛﺟﮭﺔ اﺗﺻﺎل
ﻛﻔؤة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﻣذﻛور أو ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف 28 58 00 :ـ
 0 64 31أو ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲinfo@pvs-dental.de. :
ﻟذا ﻧرﺟوا ﻣﻧﻛم ﻗراءة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﻓق وﻣﻧﺣﻧﺎ ﻣواﻓﻘﺗﻛم
ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ھﻧﺎك ﺑﺷﺄن إﻋداد ﻓﺎﺗورة اﻷﺗﻌﺎب،
وﺧﺻوﺻﺎ ﺑ ﺷﺄن إرﺳﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻵﺧرﯾن .ﻣواﻓﻘﺗﻛم
اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻼﺟﻛم ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھذا!
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ PVS dental
ﺳﺗﺣظر اﺑﺗداء ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻧﻌدام إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض اﻟﻣﺗوﺧﻰ
ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب رﻛﯾزﺗﮫ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺣذﻓﮭﺎ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﺣﻔظﮭﺎ.

ﺧﺗم اﻟﻌﯾﺎدة
PVS dental GmbH

Auf der Heide 4, 65553 Limburg
ھﺎﺗف 28 58 00 :ـ  | 0 64 31ﻓﺎﻛس 28 58 0 29 :ـ 0 64 31
| www.pvs-dental.deinfo@pvs-dental.de
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