
Gizlilik

Arka sayfaya bakın 

BreastScreen Victoria gizliliğinizi korumayı 
taahhüt eder. Yasalara göre kişisel bilgileri 
korumamız ve 2001 Sağlık Kayıtları Yasası’na 
(Health Records Act 2001 (Vic) , Gizlilik Yasası 1988’e 
(Privacy Act 1988) (Federal) , Gizlilik ve Veri Koruma 
Yasası 2014’e (Privacy and Data Protection Act 2014) 
(Vic) ve diğer gizlilik ve mahremiyete ilişkin ilgili 
mevzuata uymamız gerekiyor. 

Bilgilerinizin gizliliğini nasıl 
koruyoruz?
BreastScreen Victoria kişisel bilgilerinizi yetkisiz 
erişim, kullanım, ifşa veya kayıptan koruyarak 
gizliliğinizi korur.
Bilgilerinize yalnızca yetkili kişiler erişebilir. Size 
ciddi zarar vermesi muhtemel olan bir veri ihlali 
tespit edersek, mümkün olan en kısa sürede sizi 
bilgilendireceğiz.
Genel olarak, bilgileriniz BreastScreen Victoria ile 
olan son temasınızdan sonra en az on iki (12) yıl 
saklanmalıdır.

Neden bilgi topluyoruz?
Bilgileri aşağıdaki amaçlar için topluyoruz:
• meme kanseri tarama ve değerlendirme 

hizmetlerinin verilmesi
• programımızın finanse edilmesi, planlanması, 

izlenmesi ve iyileştirilmesi
• eğitim ve araştırma yapmak.

Hangi bilgileri topluyoruz?
İşimizi yapabilmek için aşağıdaki bilgileri 
topluyoruz: 
• isim, adres ve iletişim bilgileri
• demografik bilgiler (örneğin doğum tarihi ve 

doğum ülkesi)
• tarama ve değerlendirme hizmetlerine ilişkin 

sağlık bilgileri
• ailede kanser geçmişi ve meme kanseri 

belirtileri
• özel ihtiyaçlar ve Program dışında alınan ve 

hizmet sunumumuzla ilgili olan sonraki bakım 
ve tedaviler.

Bilgilerinizi nasıl topluyoruz?
BreastScreen Victoria’ya her geldiğinizde 
veya iletişime geçtiğinizde kaydınıza yeni 
bilgiler eklenir.
BreastScreen Victoria’ya geldiğinizde, Kayıt 
ve Onay (Registration and Consent) formunu 
doldurmanızı ve imzalamanızı isteriz. Bu form 
sizden kişisel ve sağlık bilgilerinizi sorar ve 
BreastScreen Victoria’nın, önceki meme filmlerini 
ve ilgili dosyaları karşılaştırma yapmak amacıyla 
diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarından almasına 
onay vermenizi ister.
Meme taraması ile ilgili diğer sağlık servislerinden 
aldığınız bakım ve tedaviler hakkında hakkında 
bilgi edineceğiz.
Victoria Seçim Ofisi (Victorian Electoral Office), 
Victoria Kanser Sicili (Victorian Cancer Registry) 
gibi diğer kaynaklardan ve diğer kanser taraması 
veya sağlık kuruluşlarından kişisel veya sağlık 
bilgilerinizi toplayabiliriz.
Victoria Seçim Kurulu (Victorian Electoral 
Commission) (VEC) BreastScreen Victoria 
programına davet edebilmemiz için 50 ile 
74 yaşları arasındaki Victoria’lı kadınların 
isimlerini ve adreslerini bize sağladı. VEC bu 
bilgiyi Victoria’lı kadınlara yarar sağlayacak 
bu kamu sağlık programına olan büyük kamu 
ilgisi nedeniyle, Seçim Yasası 2002’nin (Electoral 
Act 2002) (Vic) 34’üncü maddesi kapsamında 
sağladı. BreastScreen Victoria bu bilgilerin 
sadece kadınları taramaya davet için kullanılacağı 
ve herhangi bir üçüncü tarafa verilmeyeceği 
konusunda taahhütte bulundu. Bu bilgilerin 
kötüye kullanımına ağır cezalar uygulanmaktadır.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz ve 
kimlere açıklıyoruz?
BreastScreen Victoria kişisel ve sağlık bilgilerinizi 
sadece birinci derece toplama amacı veya makul 
olarak beklenebilecek doğrudan ilişkili ikinci 
derece amaçlar için kullanacak ve açıklayacaktır.
Bilgilerinizi tarama işleminiz ve değerlendirme 
sırasında size gerekli bakımı sağlamak 
için kullanırız.
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Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenlerden dolayı 
kullanabilir ve paylaşabiliriz:
• Bir sonraki meme taramanız için size davetiye 

göndermek veya size BreastScreen hakkında 
bilgi vermek veya Programı tanıtmak için.

• İsmini verirseniz doktorunuza, ve 
kendilerinden tedavi almayı seçtiğiniz 
veya bizim yönlendirdiğimiz diğer sağlık 
hizmetlerine sonuç ve filmler sunmak için.

• Yasaların sağlık bilgilerini veya kanser 
vakalarını bildirmemizi gerektirdiği 
durumlarda, örneğin Victorian Cancer Registry 
kuruluşuna veya Victoria Sağlık ve İnsani 
Hizmetler Bakanlığı’na (Victorian Department 
of Health and Human Services) bildirim 
yapmak için.

• Programa dahil olan çalışanların ve sağlık 
profesyonellerinin sürekli eğitimi için, klinik 
toplantılar ve teknik tartışmalar dahil olmak 
üzere, planlama ve eğitim amaçları için.

• Hizmet kalitemizi planlamak, değerlendirmek 
ve geliştirmek için.

• Tarama hizmetlerini değerlendirmek ve 
geliştirmek ve meme hastalığını araştırmak 
için. Tüm projeler, sıkı etik onaya tabi olarak 
BreastScreen Victoria’nın araştırma komitesi 
tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

• Hizmetimizden memnun kalmanızı sağlamak 
üzere düzenlenen anketler ve tanıtımlar 
için. Anketi yapması için onaylanmış 
bir şirketi görevlendirebiliriz. Anketlere 
katılmak veya Program hakkında bilgi 
almak sizin seçiminizdir. Anketleri veya 
bilgileri almak istemiyorsanız, size vazgeçme 
seçeneği sunulacaktır. Anketlere katılmak 
istemiyorsanız, bu durum devam eden 
Programa katılımınızı etkilemeyecektir.

• Bilgilerinizi, yasaların izin verdiği diğer 
durumlar için de paylaşabiliriz.

Bilgilerinizi, sizin tarafınızdan özellikle talep 
edilmedikçe, yurtdışına aktarmayacağız.

Bilgilerinizi neden 
paylaşmamız gerekiyor?
Paylaştığınız bilgiler planlama yapmamıza ve 
size mümkün olan en iyi meme tarama hizmetini 
sağlamamıza yardımcı olur. Kıyaslama için daha 
önceki filmleriniz veya bilgileriniz olmadan, size 
mümkün olan en iyi hizmeti sağlayamayız ve 
gereği olmayan başka testler için çağrılabilirsiniz

Bilgilerinize nasıl erişebilirsiniz?
BreastScreen Victoria bilgilerinize erişimi 
Sağlık Kayıtları Yasası 2001 (Health Records Act 
2001), Gizlilik Yasası 1998 (Privacy Act 1998) ve 
Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası 1982 (Freedom of 
Information Act 1982) uyarınca sağlayacaktır.
Ziyaret ettiğiniz kliniğe başvurarak veya Breast 
Screen Victoria Koordinasyon Birimini (03) 9660 
6888 numaralı telefondan arayarak veya çevrimiçi 
breastscreen.org.au/contact-us adresinde 
kayıtlarınıza erişim isteğinde bulunabilirsiniz
Bilgi Edinme Özgürlüğü (Freedom of Information) 
talepleri Victorian Department of Health and 
Human Services’e yapılmalıdır.
Kaydınızda yanlış olan bilgiler varsa bunların 
düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

Gizlilikle ilgili şikayetler
Bilgilerinizi nasıl ele aldığımız konusunda bir 
şikayette bulunmak isterseniz, lütfen ziyaret 
ettiğiniz klinikle temasa geçin veya BreastScreen 
Victoria Koordinasyon Birimini (03) 9660 6888 
numaralı telefondan arayın veya çevrimiçi 
breastscreen.org.au/contact-us adresine girin. 

breastscreen.org.au adresinde rezervasyon yaptırın 
veya 13 20 50 numaralı telefonu arayın 

İşitme veya konuşma 
güçlüğünüz varsa 
TTY 13 36 77

Tercüman yardımı için 13 14 50 numaralı telefonu arayın

Tercüme edilen bilgiler için: breastscreen.org.au/translations

Daha fazla bilgi almak veya bilgilerinizi değiştirmek için, breastscreen.org.au 
adresini ziyaret edin veya 13 20 50 numaralı telefonu arayın.

BreastScreen Victoria, 
Victorian Government’ın 
desteğini beyan eder.
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