
25.01.2021- Versiyon 1 

 

1 

 

3. Hasta Bilgi ve Bilgilendirilmiş Onam Formu 

c. 8-17 Yaş Aralığındaki Çocuklar           

"Avrupa Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kayıt Sistemi ve 
Biyobankası” 8-17 Yaş Aralığındaki Çocuklar için Hasta Bilgilendirme ve 
Bilgilendirilmiş Onam Beyanı 
Sevgili hasta, 
 
Sana nadir görülen bir akciğer hastalığı tanısı konuldu. Bu nedenle sana chILD-EU projesinin Avrupa 
Kayıt Sistemine ve Biyobankasına katılmak isteyip istemediğini sormak istiyoruz. Kayıt sistemi ve 
işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri okumalısın. Ek olarak, doktorun da 
seninle ve ailenle kayıt sistemi hakkında konuşacaktır.  

 
Akciğerlerinin hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır. Ülkemizde bir yıl içinde sadece birkaç çocuk 
seninle aynı akciğer hastalığı tanısını almaktadır. Ancak senin hastalığına ek olarak çocuklarda pek çok 
nadir görülen diğer akciğer hastalıkları vardır. Bu hastalıklar çok nadir olduğu için henüz onlar hakkında 
fazla bilgi sahibi değiliz. ChILD-EU projesinin Avrupa chILD-EU Kayıt Sistemi ve Biyobankası, hastalıkları 
daha iyi anlamaya ve tedavileri iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. 
 
Bunun için sana ve ailene hastalığın hakkında sorular soracağız ve muayeneler yapacağız. Bu 
araştırmada sana ait hastalıkla ilgili bilgiler ve örnekleriniz toplanacak ve saklanacaktır. Bunun ne 
anlama geldiğini kısaca açıklamak istiyoruz: 
 
Öncelikle doktorun sana ve ailene hastalığınla ilgili sorular soracaktır. Ek olarak, sen ve ailen yılda birkaç 
kez hastalığınla ilgili düşüncelerini soran anketler dolduracaksınız. Ayrıca senden biyolojik örneklere 
(idrar, balgam, kan vb.) ihtiyacımız var. İdrar ve balgam almamız gerektiğinde, ek bir numune 
göndermeni rica edeceğiz. Bununla birlikte, kan örneği yalnızca normal bir kan örneğinin parçası olarak 
alınır. Bu, bu kan örneği için fazladan iğne yapılmayacağı, ancak başka nedenlerle kan örneği alınırken 
bir tüp daha fazla kan örneği alınacağı anlamına gelir. Aynısı hastalığının tanısı sırasında alınmış olan 
akciğer dokundan alınan bir numune ve akciğer lavaj sıvısı için de geçerlidir. Bu örnekleri kullanarak 
hücrelerinin genetik yapısında değişiklik olup olmadığını test etmek istiyoruz. Ek olarak, fotoğrafların 
çekilecek ve mevcut olanlarla birlikte chILD-EU kayıt sistemine yüklenecek ve böylece kaydedilecektir. 
 
Seninle ilgili bilgiler senin adınla değil sadece bir numara altında kaydedilir, böylece verilerin senden 
geldiği kolayca görülemez. Hastalığının nadir olması nedeniyle veriler uzun süre saklanabilir. 18 yaşına 
geldiğinde, chILD-EU projesinin Avrupa chILD-EU Kayıt Sistemi ve Biyobankasına katılmaya devam 
etmek isteyip istemediğini sana tekrar soracağız. 
 
Kayıt sistemine katılmanın senin için doğrudan bir avantajı olmayabilir. Ancak bu alandaki deneyimli 
doktorlar, hastalığının teşhis ve tedavisinde doktoruna destek olur. Yeni bir çalışmaya katılmak isteme 
durumunda seninle ve ailenle de iletişime geçeceğiz. Bunun için diğer bilgilerin yanısıra adresinize ve 
telefon numaranıza ihtiyacımız var. Kayıt sistemine katılmanın senin için herhangi bir riski yoktur. 
 
Sana ait bilgilerin yabancılar, yani yetkili olmayan kişiler tarafından okunmamasına özen göstereceğiz. 
Sana ait olan bilgiler, sen kabul etmediğin sürece araştırma için başkalarına da aktarılmayacaktır. Kabul 
edersen, sana ait olan verilerin yalnızca şahsına atıfta bulunulmadan aktarılacaktır. Bu durum, verilerin 
senden geldiğini göremeyeceğin anlamına gelir. 
_____________ (doğum tarihi) tarihinde doğan, ________________________________ (Adı; soyadı), 
Avrupa chILD Kayıt Sistemi ve Biyobankası'na katılmak istediğimi beyan ederim. 

____________________________                    ___________________________ 
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Yer, tarih, İmza Doktor                                 Yer, tarih, İmza Hasta 
 
 
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğine Göre Ek Bilgiler 
 
Verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. 
 
Bilgi alma hakkı 
 
ChILD-EU kayıt sisteminde toplanan, işlenen veya gerekirse üçüncü şahıslara iletilen kişisel verileriniz 
hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz (ücretsiz bir kopyasının teslimi). 
 
Düzeltme hakkı 
Sizinle ilgili yanlış kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz. 
 
Silme hakkı 
 
Kişisel verilerinizi silme hakkına sahipsiniz, örneğin bu veriler artık toplanma amacı için gerekli değilse. 
 
 
İşlem uygulanmasının kısıtlanması hakkı 
 
Belirli koşullar altında, verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz, yani veriler 
yalnızca kaydedilebilir, işlem uygulanamaz. Bunun için başvurmalısınız. Lütfen sorumlu araştırmacınız 
veya ChILD-EU kayıt sisteminin veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. 
 
Veri aktarımı hakkı 
 
ChILD-EU kayıt sisteminden sorumlu kişiye sağladığınız kişisel verileri alma hakkına sahipsiniz. Bunu, bu 
verilerin size veya teknik olarak mümkün olduğunca, sizin tarafınızdan belirlenen başka bir kuruluşa 
iletilmesini talep etmek için kullanabilirsiniz. 
 
İtiraz hakkı 
 
Kişisel verilerinize herhangi bir zamanda işlem uygulanması için belirli kararlara veya ölçeklere itiraz 
etme hakkına sahipsiniz. Bu tür verilerle ilgili işlemler daha sonra genellikle gerçekleşmez. 
 
 
Kişisel verilerin işlenmesine izin verme ve bu izni geri çekme hakkı 
Kişisel verilerinizin işlenmesi yalnızca sizin onayınız ile yasaldır. 
 
Kişisel verilerinize işlem uygulanmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına 
sahipsiniz. Ancak, zaman içinde bu ana kadar toplanan verilerle ilgili, chILD-EU kayıt sisteminin hasta 
bilgilerinde ve onay beyanında belirtilen kuruluşlar tarafından işlem uygulanabilir. 
 
Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen sorumlu araştırmacınız veya doğrudan chILD-
EU kayıt sistemi merkezinizin veri koruma görevlisi ile iletişime geçin. Kişisel verilerinizin işlenmesinin 
veri güvenliği düzenlemelerini ihlal ettiğine inanıyorsanız, denetleyici makam(lar)a şikayette bulunma 
hakkına da sahipsiniz: 
 
 
 



25.01.2021- Versiyon 1 

 

3 

 

Veri koruma: İletişim bilgileri chILD-EU kayıt sistemi merkezi 
 
ChILD-EU Kayıt Sistemi Merkezinde veri işleme sorumlu kişi (ler) (hasta bilgileri ve hasta onayı için 1. 
sayfaya bakın) 
 

 

Veri koruma görevlisi Veri koruma denetim otoritesi 

Ad: Herr Gerhard Meyer  

Resmi veri koruma görevlisi 

Münih Üniversitesi Hastanesi 

Ad: Veri Koruma Bavyera Eyaleti 

Komiseri (BayLfD) 

Prof. Dr. Thomas Petri  

Adres: Pettenkoferstraße 8  

80336 Münih  

Adres: Adres: Postane 22 12 19, 80502 

Münih 

Ev adresi: Wagmüllerstr. 1, 

80538 Münih 

Telefon:  Telefon: Tel.: 089 212672-0  

Faks: 089 212672-50 

E-Mail: datenschutz@med.uni-

muenchen.de 

E-Mail  

 
Veri koruma: federal veri koruma kayıt sistemi başkanının iletişim bilgileri 
 
Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Telefon: 0228-997799-0 
Faks: 0228-997799-550 
E-Posta: poststelle@bfdi.bund.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


