
 

English Українська (Ukrainian) 

How the NHS handles your personal 
health information 

Як NHS (Національна служба охорони здоров’я) 
обробляє ваші персональні медичні дані  

The NHS will only share your personal health 
information in a lawful and fair manner. 

• Your personal health information is information 

about your health that identifies you. It’s also called 

personal health data. 

• Your local NHS Board and your GP surgery are 

usually the main organisations that will hold and be 

responsible for your personal health data. Other 

organisations such as your dentist, your 

community pharmacy or social care services may 

also hold some of it. These organisations are 

called “data controllers”. 

• Your health records contain information about 

health, medications and any care or treatment you 

NHS (Національна служба охорони здоров’я) 
надаватиме ваші персональні медичні дані виключно у 
законний та добросовісний спосіб. 

• Ваші персональні медичні дані — це персоналізована 

інформація про стан вашого здоров’я. Вони також називаються 

персональними даними пацієнта. 

• Зазвичай NHS Board (Рада NHS з охорони здоров'я) та GP 

Practice (клініка сімейних лікарів) за вашим місцем перебування 

є основними структурами, які володітимуть вашими 

персональними медичними даними та будуть відповідальні за 

них. Інші організації, наприклад, ваш стоматолог, районна 

аптека або служби соціального захисту, також можуть володіти 

певною частиною цих даних. Ці організації називаються 

«розпорядниками даних». 
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have received. Records are written on paper, held 

on computer or both. 

• The NHS uses your information to provide the care 

and treatment you need. It adds to your health 

records every time you get care or treatment. 

• When your care is provided jointly by the NHS and 

local authorities the NHS may share relevant 

information with other people involved in your care, 

including social work and community services. 

Only information that is relevant to your care will 

be shared. 

• Usually the NHS will not share your personal 

health data with, say, a relative or friend without 

your permission – unless it is in your best interest 

or you are unable to give consent yourself. 

• The NHS uses and shares information for a variety 

of lawful reasons, including: 

• To help improve the public’s health and 

NHS services, or to check that money has 

been spent properly. The NHS uses 

• Ваша медична документація містить інформацію про стан 

здоров’я, ліки, які ви приймали, та будь-яке лікування, яке ви 

проходили. Документація про стан здоров’я ведеться в 

письмовій формі, в електронній формі або ж в обох зазначених 

формах. 

• NHS  використовує вашу інформацію для забезпечення надання 

необхідної вам медичної допомоги й лікування. Щоразу, як ви 

отримуєте медичну допомогу чи проходите лікування, до 

медичної документації стосовно вас вносяться додаткові дані. 

• Коли медична допомога надається за спільною участю NHS  та 

місцевих владних структур, NHS може надавати відповідну 

інформацію іншим особам, залученим до надання вам медичної 

допомоги, зокрема, соціальним службам і місцевим медичним 

службам. Надаватиметься виключно та інформація, яка 

стосується надання вам медичної допомоги. 

• Як правило, NHS  не надаватиме ваші персональні медичні дані 

родичам або друзям без вашого дозволу — за винятком 

випадків, якщо це необхідно зробити у ваших інтересах або ви 

не можете надати згоду самостійно. 

• NHS  використовує й надає інформацію з низки законних 

причин, зокрема: 
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relevant information about you, your health 

and the healthcare services you have used. 

• For training and research. 

• To investigate or prevent a serious crime, or 

to protect a child or vulnerable adult from 

harm. 

• Wherever possible, information that identifies you 

is removed for these purposes. Whenever your 

personal information is shared, the NHS will only 

share the minimum data required, and will share 

data only in compliance with the law. Sometimes 

this will require your consent.  

• If you have any questions about your information 

being shared, you should tell a member of the 

NHS staff involved in your care. If you believe 

there is no need to share your information, you can 

object. 

• щоб допомогти поліпшити якість медичного 

обслуговування населення та послуг, що надаються NHS, 

або для здійснення перевірки цільового використання 

грошових коштів. NHS використовує відповідну 

інформацію про вас, стан вашого здоров’я та медичні 

послуги, якими ви скористалися; 

• для проведення навчання й досліджень; 

• для розслідування тяжких злочинів або запобігання їм, 

або для захисту дитини чи дорослої людини з 

обмеженими можливостями від заподіяння шкоди. 

• Якщо це можливо, для цих цілей персоналізована інформація 

про вас видаляється. У разі надання ваших персональних 

даних, NHS  надаватиме інформацію виключно в мінімальному 

обсязі, який є необхідним, та виключно відповідно до 

законодавства. Інколи це вимагатиме отримання вашої згоди. 

• Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо надання ваших 

даних, вам необхідно звернутися до працівника NHS, залученого 

до надання вам медичної допомоги. Якщо ви вважаєте, що в 

наданні ваших даних немає необхідності, ви можете заперечити 

проти їх надання. 
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Your privacy rights 

• You have the right to know if your personal health 

data is being used across NHS Scotland 

• You have the right to see and have a copy of your 

health records at no charge 

• You have the right to have your data kept up to 

date and corrected as appropriate 

• You have the right to ask for data no longer 

needed to be erased 

• You have a right to raise a concern about your 

data 

• You can expect health care professionals to abide 

by their duty of confidentiality 

Most rights come with specific conditions in 
law. 

Find out more about your privacy rights. Please see the 

websites of the Information Commissioner’s Office, 

(https://ico.org.uk/your-data-matters/), NHS inform and 

your local NHS Health Board. 

Ваші права на конфіденційність 

• Ви маєте право знати, якщо ваші персональні медичні дані 

використовуються NHS Scotland (Національною службою 

охорони здоров’я Шотландії). 

• Ви маєте право безкоштовно ознайомлюватися з медичною 

документацією стосовно вас і отримувати її копію. 

• Ви маєте право на те, щоб ваші дані своєчасно оновлювалися і 

щоб до них за необхідності вносилися відповідні зміни. 

• Ви маєте право попросити про видалення даних, які більше не 

потрібні. 

• Ви маєте право повідомити про проблему щодо ваших даних. 

• Ви маєте право розраховувати на те, що медичні працівники 

дотримуватимуться свого обов’язку щодо збереження 

конфіденційності. 

Більшість прав пов’язані з певними умовами, вказаними 
в законі. 

Дізнайтеся більше про ваші права на конфіденційність. Інформація 

доступна на веб-сайтах Information Commissioner’s Office (Офісу 

уповноваженого з питань інформації), (https://ico.org.uk/your-data-

https://ico.org.uk/your-data-matters/
https://ico.org.uk/your-data-matters/
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If you are not happy with anything written in your records, 

first speak to a member of the NHS staff providing your 

care. 

matters/), NHS inform та NHS Health Board (Ради NHS з охорони 

здоров'я) за вашим місцем перебування. 

Якщо вас не задовольняє будь-яка інформація, внесена до медичної 

документації стосовно вас, спершу зверніться до працівника NHS 

(Національної служби охорони здоров’я), який надає вам медичну 

допомогу. 

For more information 

You can find plenty of information on the NHS inform 

website about: 

• NHS Scotland 

• how the NHS handles your personal health 

information  

• how to see your health records 

• confidentiality when using the NHS 

• keeping your information safe with SPIRE, the 

Scottish Primary Care Information Resource 

• how to make a complaint or escalate concerns 

about your data 

Додаткова інформація 

Ви можете знайти багато інформації на веб-сайті NHS inform про: 

• NHS Scotland (Національну службу охорони здоров’я Шотландії); 

• те, як NHS (Національна служба охорони здоров’я) обробляє 

ваші персональні медичні дані; 

• те, як ознайомитися з медичною документацією стосовно вас; 

• конфіденційність при використанні послуг NHS; 

• забезпечення безпеки ваших даних SPIRE —інформаційним 

ресурсом Шотландії з питань надання первинної медичної 

допомоги; 

• те, як подати скаргу або повідомити про проблему щодо ваших 

даних; 

https://ico.org.uk/your-data-matters/
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• information for young people 

• Data Protection Officers in NHS Scotland 

• your privacy rights on ico.org.uk 

You can also get this information from GP and dental 

surgeries, hospitals and other places where you get NHS 

care. Or you can ask your local NHS Board for a copy of 

this leaflet, phone the NHS inform helpline on 0800 22 44 

88 or look on the internet: www.nhsinform.scot 

Contact NHS inform for information in other languages 

and formats. 

• дані для молоді; 

• Data Protection Officers (Інспекторів із захисту особистих даних) 

NHS Scotland; 

• ваші права на конфіденційність на ico.org.uk. 

Ви також можете отримати цю інформацію у GP Practice (клініці 

сімейних лікарів) та стоматологічній клініці, лікарні та інших закладах, в 

яких ви отримуєте медичну допомогу NHS. Або ви можете попросити 

NHS Board  (Раду NHS з охорони здоров'я) 

) за Вашим місцем перебування надати вам копію цієї брошури, 

зателефонувати на гарячу лінію NHS inform за 

номером 0800 22 44 88 або отримати інформацію в Інтернеті за 

посиланням: www.nhsinform.scot 

Для отримання інформації іншими мовами або в іншій формі 

зверніться до NHS inform 

The security of your data matters to us 

NHS staff, data-sharing partners and subcontractors are 

trained in how to safely handle your information. The NHS 

is required to comply with Cyber Essentials® and best 

Безпека ваших даних важлива для нас 

Працівники NHS (Національної служби охорони здоров’я), партнери, 

яким надаються дані, і субпідрядники пройшли навчання щодо того, як 

у безпечний спосіб обробляти ваші дані. NHS повинна дотримуватися 
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practice in information security standards, such as the 

ISO 27001. 

The NHS complies with the standards of The Security of 

Network and Information Systems (NIS) Regulations 

2018 to ensure information is held securely. 

Contact us 

The contact details of your local Data Protection Officer 

are available on the websites of your NHS Health Board, 

hospital and NHS inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection. 

Produced by NHS Scotland 

Cyber Essentials® і практичних рекомендацій, що містяться у 

стандартах з інформаційної безпеки, наприклад, ISO 27001. 

NHS дотримується стандартів Директиви з безпеки мережевих та 

інформаційних систем від 2018 року (Директива NIS, The Security of 

Network and Information Systems (NIS) Regulations 2018) для 

забезпечення безпеки інформації. 

Контактні дані 

Контактні дані Data Protection Officer (Інспектора із захисту особистих 

даних) за вашим місцем перебування доступні на вебсайтах вашого 

NHS Health Board (Ради NHS з охорони здоров'я), лікарні та NHS 

inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection. 
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Шотландії) 
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