
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu  

 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘP DO DANYCH REJESTRU POL-TAVI  
 Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tytuł naukowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... Nazwa i adres Ośrodka: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dane kontaktowe:  Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Zwracam się z prośbą o udostępnienie ogólnopolskich danych z Rejestru POL-TAVI za rok ……….            w celach naukowych - przygotowania pracy na temat  (proszę podać tytuł): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Cel prośby o udostępnienie danych (publikacja naukowa, wystąpienie naukowe na kongresie, inne): ……………………………………………………................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Propozycja współautorów pracy (imię i nazwisko, ośrodek): 1. I AUTOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Niniejszym deklaruję, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z danych ogólnopolskich Rejestru POL-TAVI i będę stosował się do zawartych w nim zasad.   Przekazane mi dane z Rejestru POL-TAVI za rok ………. wykorzystam wyłącznie do celów określonych         w niniejszym formularzu, po uzyskaniu zgody Komitetu Sterującego POL-TAVI. Każda ewentualna zmiana tematu pracy lub składu jej autorów zostanie przekazana Komitetowi Sterującemu POL-TAVI.  Oświadczam również, że udostępnione mi dane będę traktować jako poufne. Zobowiązuję się nie przekazywać ich osobom trzecim, bez zgody Komitetu Sterującego.  …………………………………………….      ………………………………………… Data          Podpis               



Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu  

 
 REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNOPOLSKICH DANYCH Z REJESTRU POL-TAVI 
  I. Uzyskanie dostępu do ogólnopolskich danych z Rejestru POL-TAVI w celach naukowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Komitetu Sterującego POL-TAVI.   II. Zasady uzyskania dostępu do ogólnopolskich danych z Rejestru POL-TAVI: 

 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dostęp do ogólnopolskich danych z Rejestru POL-TAVI jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego „Dostęp do danych z Rejestru POL-TAVI” na adres przewodniczącego Komitetu Sterującego: m.zembala@sccs.pl Zgłoszenie przekazane zostanie na ręce Komitetu Sterującego, który w ciągu 14 dni roboczych poinformuje Zgłaszającego o decyzji.   2. Zgłaszający zobowiązuje się do:  a) wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego: określenia tytułu pracy oraz celu w jakim ma ona powstać (manuskrypt, publikacja, praca naukowa, wystąpienie ustne).   b) zgłaszający przedstawi proponowany skład 9 autorów pracy: obok pierwszego autora maksymalnie 2 osoby mogą pochodzić z jego ośrodka macierzystego, pozostałe sześć - z innych ośrodków TAVI w Polsce (wykaz znajduje się na stronie głównej Rejestru POL-TAVI www.poltavi.pl)  Ostateczny skład autorów pracy zatwierdza  podczas głosowania Komitet Sterujący (decyduje większość głosów).   c) poinformowania Komitetu Sterującego o każdej ewentualnej zmianie w zgłaszanym wcześniej tytule lub składzie autorów. Jeśli zmiana tytułu i zakresu interesujących Zgłaszającego danych jest znacząca lub w istotny sposób wykracza poza deklarowany wcześniej obszar, konieczne jest przesłanie nowego formularza zgłoszeniowego i wszczęcie nowej procedury zgłoszeniowej.    d) przestrzegania zasad poufności i nieudostępniania uzyskanych od Komitetu Sterującego danych osobom trzecim, bez zgody Komitetu Sterującego. 
 e) przesłania przygotowanego manuskryptu/ pracy/ prezentacji  do ostatecznej akceptacji Komitetu Sterującego w terminie przynajmniej 14 dni przed datą publikacji/ wystąpienia.  
  …………………………………………….    ………………………………………… miejscowośc, data     podpis         
POLITYKA PRYWATNOŚCI: Ja, wyżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Rejestru POL-TAVI zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Moja zgo da na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania. 


