Varstvo podatkov pri Floriu
Narava osebnih zdravstvenih podatkov je zelo občutljiva. Zato je varstvo podatkov naša glavna skrb.
Florio je uvedel celovite ukrepe za varstvo podatkov.

Katere podatke Florio shranjuje?

Kako Florio uporablja podatke?

Uporabnik Floriu poda soglasje za hrambo
naslednjih podatkov:
• Injekcije
• Načrt zdravljenja
• Podrobnosti o krvavitvah in bolečinah
• Telesna dejavnost
• Preiskava zdravja
• Ocenjena raven plazemskega faktorja
Podatki so pri ﬂoriu HEMO psevdonimizirani
na podlagi identifikatorja, ki ga je določil
zdravnik. Florio ne more določiti identitete
osebe. Le lečeči zdravnik lahko
psevdonimizirane podatke poveže s
posameznikom.
Aplikacija ne zahteva osebnih podatkov, kot so
ime in priimek, naslov in elektronska pošta.
Florio sodeluje s podjetjem McMaster PopPK,
ki je ponudnik storitve ocene ravni faktorja.
Podatki, ki so v skupni rabi, so šifrirani in
psevdonimizirani zaradi varstva podatkov.

Zagotavljanje storitev florio HAEMO
Podatki so psevdonimizirani in ﬂoriu HAEMO zagotavljajo
funkcionalnosti. Podatki so na voljo lečečemu zdravniku na spletni
nadzorni plošči.

Zdravstvene raziskave na osnovi združenih
in anonimiziranih podatkih
Podatki se zbirajo in anonimizirajo ter uporabijo za namene zdravstvenih
raziskav na področju hemofilije. Anonimizacija pomeni, da podatkov ni
moč povezati s posameznikom.
Uporabo zbranih in anonimiziranih podatkov za namene raziskovanja
ureja neodvisni zunanji Odbor za upravljanje informacijske varnosti, v
katerem so mednarodno priznani zdravstveni strokovnjaki in predstavnik
združenja bolnikov.
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Načini kodiranja in varno hranjenje podatkovnih baz
Florio uporablja različne načine kodiranja za varnost podatkov med hranjenjem in prenosom. Sem spada kodiranje
shranjenih podatkov z uporabo AES-256-bitnega kodiranja in varen prenos podatkov s kodiranjem med koncema (TLS 1.2).
Kodiranje med koncema varuje prenos podatkov, da jih lahko berejo le pošiljatelj in prejemnik.

Strogo nadzorovan dostop
Do podatkov lahko dostopajo le
uporabniki in lečeči zdravnik ali osebje.
Dostop Floria do psevdonimiziranih
shranjenih podatkov in sistema prenosa
za delovanje sistema florio HEMO je
strogo nadzorovan in omejen na
vzdrževalce sistema.

Stalen pregled varnostnih ukrepov
Florio redno preverjajo zunanji
strokovnjaki za varnost, ki v sistemu
poiščejo šibke točke in preverijo
obrambo pred zlonamernim napadom
ali nenamerno izgubo podatkov.

Shranjevanje podatkov v EU
Florio shranjuje podatke na serverjih v
EU skladno s pravili GDPR*. S pomočjo
uradne osebe za varstvo podatkov smo
sprejeli ukrepe za varnost, shranjevanje
in prenos podatkov.

Izmenjava podatkov florio HEMO
Prikaz podatkov

Shranjevanje podatkov

Prikaz podatkov
Shranjevanje
podatkov skladno
z GDPR

Aplikacija
Dokumenti:
• Injekcije
• Krvavitve/bolečina
• Raziskava zdravja
• Telesna dejavnost
• Zaloga
Prikazuje:
• Ocenjeni plazemski faktor
• Načrt zdravljenja
• Adherenca (sodelovalnost)

Nadzorna plošča
Podrobnosti
o injekciji

Ocenjena raven
plazemskega faktorja

Skladnost
McMaster PopPK
z GDPR

Prikazuje pacientove podatke:
• Injekcije
• Krvavitve/bolečina
• Raziskava zdravja
• Telesna dejavnost
• Ocenjena raven
plazemskega faktorja
• Načrt zdravljenja
• Adherenca (sodelovalnost)

* GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.
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