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 ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi 

How the NHS handles your 
personal health information 

NHS ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਕਵੇਂ ਿੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 

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 have 

received. Records are written on paper, held on computer 

or both. 

NHS ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਅਤ ੇਸਨਰਪੱਖ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਾਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।  

 ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱ ਜੀ ਿਨਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ   ੰ  ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡਾ ਿਥਾ ਕ NHS Board ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ GP surgery ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮੁਿੱਖ 

ਿੰਗਠ  ਹ  ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਡੇਟਾ ਰਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਨ ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ 

ਹ । ਹੋਰ ਿੰਗਠ  ਨਜਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਨਟਿਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਫਾਰਮੇਿੀ ਜਾਾਂ 

ਿੋਸ਼ਲ ਕਅੇਰ ਿਰਨਵਨਿ  ਵੀ ਇਿ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹਿੱਿਾ ਰਿੱਖ ਿਕਦ ੇਹ । ਇਹ ਾਾਂ ਿੰਗਠ ਾਾਂ 

  ੰ  “ਡੇਟਾ ਨ ਯੰਤਰਕ” ਨਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹਤ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਤ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਨਕਿੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਕਾਰਡ 

ਕਾਗ  ਉਿੱਤੇ ਨਲਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹ , ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹ  ਜਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ’ਤੇ ਹੁਦੰੇ ਹ ।  

 NHS ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੁੜੀ ਾਂਦਾ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਪਰਦਾ  ਕਰ  ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ 

ਕਰਵਾਉਣ ਿਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹਤ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।   

 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ NHS ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੰਯੁਕਤ ਰ ਪ ਨਵਿੱਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ NHS ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ  ਾਲ ਢਕੁਵੀ ਾਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਾਂਝੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ ਿੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਾਂ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ । ਨਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬੰਧਤ ਹੈ ਉਿ 

  ੰ  ਿਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ NHS ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਡੇਟਾ   ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਗਆ ਤੋਂ ਨਬ ਾਾਂ ਿਾਾਂਝਾ 

 ਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਜਵੇਂ, ਨਕਿੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਦੋਿਤ   ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ- ਜਦੋਂ 



  2 

 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 relevant information about 

you, your health and the healthcare services you 

have used 

 For training and research. 

ਤਿੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਹਤਰੀ  ਨਹਿੱਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ  ਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਹਮਤੀ 

 ਹੀ ਾਂ ਦੇ ਿਕਦੇ।  

 NHS ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਾ  ੰ  ੀ ਕਾਰ ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ   ੰ  

ਿਾਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:  

o ਜ ਤਕ ਨਿਹਤ ਅਤੇ NHS ਿੇਵਾਵਾਾਂ   ੰ  ਿੁਧਾਰ  ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ  ਵਾਿਤੇ, 

ਜਾਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਪੈਿੇ   ੰ  ਿਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ  ਾਲ ਖਰਚ ਕਰ 

ਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ। NHS ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਤ ਬਾਰ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਵਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਢਕੁਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

o ਨਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ।  

o ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ  ਜਾਾਂ ਇਿ   ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਜਾਾਂ 

ਕਮ ੋਰ ਬਾਲਗ   ੰ   ੁਕਿਾ  ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।  

 ਨਜਿੱਥੇ ਨਕਧਰੇ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰ  ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਇਹ ਾਾਂ 

ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕਿੱਢ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਜਦੋਂ ਕਦ ੇਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, NHS ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਡੇਟਾ   ੰ  ਹੀ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰਗੇੀ[APS1], ਅਤੇ ਡੇਟਾ 

ਕਾ  ੰ   ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਨਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।  

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਪਰਸ਼  ਹ , ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾ  ੰ  ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ NHS ਿਟਾਫ਼ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ   ੰ  ਦਿੱਿਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ  ੰ  ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਾਂਝੀ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ 

 ਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਤਰਾ  ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
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 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. 

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 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੱਜਤਾ ਅਸਿਕਾਰ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣ  ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਡੇਟਾ   ੰ  

ਿਮੁਿੱਚੇ NHS Scotland ਨਵਿੱਚ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ ੈ

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਨਕਿੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਹਤ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ   ੰ  ਦੇਖਣ ਅਤ ੇ ਕਲ 

ਲੈਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ   ੰ  ਤਾ ਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਢਕੁਵਾਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿਹੀ ਕਰ  

ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ  

 ਨਜਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਿ   ੰ  ਨਮਟਾਉਣ ਬਾਰ ੇਕਨਹਣ ਦਾ 

ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਾ ਦਾ ਇ ਹਾਰ ਕਰ  ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ  

 ਤੁਿੀ ਾਂ ਨਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਨਡਊਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ  

ਦੀ ਆਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  
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 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 the 
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. 

If you are not happy with anything written in your records, first 

speak to a member of the NHS staff providing your care. 

ਕਾ  ੰ   ਨਵਿੱਚ ਨ ਆਦਾਤਰ ਅਨਧਕਾਰ ਖਾਿ ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਾਲ ਆਉਾਂਦੇ ਹ ।  

ਆਪਣੇ ਨ ਿੱ ਜਤਾ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨ ਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Information 

Commissioner’s Office, (https://ico.org.uk/your-data-matters/), NHS 

inform ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਥਾ ਕ NHS Health Board (ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ) ਦੀਆਾਂ ਵੈਬਿਾਈਟਾਾਂ 

ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਲਖੀ ਨਕਿੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼  ਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾ  ੰ  

ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ  ਵਾਲੇ NHS ਿਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਕਿੇ ਮੈਂਬਰ  ਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।  

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  

ਸਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ  

ਤੁਿੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਨਲਨਖਆਾਂ ਬਾਰ ੇNHS inform ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ’ਤੇ ਢੇਰ ਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਿਕਦੇ 

ਹੋ: 

 NHS Scotland 

 NHS ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱ ਜੀ ਨਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਕਵੇਂ ਿੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 ਆਪਣੇ ਨਿਹਤ ਨਰਕਾਰਡਾਾਂ   ੰ  ਨਕਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹ ੈ

  NHS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ  ਿਮੇਂ ਗੁਪਤਤਾ 

 SPIRE, the Scottish Primary Care Information Resource  ਾਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਿੱਖਣੀ 

https://ico.org.uk/your-data-matters/
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 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 

 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. 

 ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਬਾਰ ੇਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਚੰਤਾਵਾਾਂ   ੰ  ਉਿੱਤੇ ਨਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ 

ਹੈ 

  ੌਜਵਾ  ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 NHS Scotland ਨਵਿੱਚ Data Protection Officers 

 ico.org.uk ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਿੱ ਜਤਾ ਅਨਧਕਾਰ 

ਤੁਿੀ ਾਂ GP ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਿਰਜਰੀਆਾਂ, ਹਿਪਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ ਨਜਿੱਥੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ NHS ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿ ਪੁਿਨਤਕਾ 

ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਥਾ ਕ NHS Board   ੰ  ਪੁਿੱਛ ਿਕਦੇ ਹੋ, 0800 22 44 88 ’ਤੇ 

NHS inform   ੰ  ਫ਼ੋ  ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਇੰਟਰ ੈਿੱ ਟ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹੋ: 

www.nhsinform.scot 

ਹੋਰ ਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਪੁਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ NHS inform  ਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

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 

ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਾਡੇ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹ ੈ

NHS ਿਟਾਫ, ਡੇਟਾ-ਿਾਾਂਝਾ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਿਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰ (ਉਿੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ) 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ੰ  ਿੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰ ੇਨਿਖਲਾਈ-ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹ । NHS   ੰ  Cyber 

Essentials® ਅਤੇ ਿ ਚ ਾ ਿੁਰਿੱਨਖਆ ਨਮਆਰਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਨਬਹਤਰੀ  ਨਵਹਾਰਾਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ISO 
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comply with Cyber Essentials® and best 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 

27001, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿੁਰਿੱਨਖਅਤ ਢੰਗ  ਾਲ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ NHS, The Security of Network and 

Information Systems (NIS) Regulations 2018 ਦੇ ਨਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ।  

ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਥਾ ਕ Data Protection Officer ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਤੁਹਾਡੇ NHS Health 

Board (ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ), ਹਿਪਤਾਲ ਅਤ ੇNHS inform ਦੀਆਾਂ ਵੈਬਿਾਈਟਾਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਹ । 

www.nhsinform.scot/data-protection 
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