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 SUSﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و هﻤﻴﺎرﯼ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ هﻤﻴﺎرﯼ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ،ادارﻩ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ،ﮐﻤﻮن و ﻳﺎ ﺷﻮراﯼ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت هﻤﺎﻧﻨﺪ را ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺁﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎرﻩ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ "ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و
هﻤﻴﺎرﯼ" ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  SUSﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ادارﻩ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ
از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻴﻤﻪهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ در وهﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎرﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺷﻤﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ
از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و هﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرﻩ ﺷﻤﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و ارزﻳﺎﺑﯽ
اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ .هﻢ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ و هﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ
دارﻳﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮادﯼ در ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ و ﺁﻣﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرﻩ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﮔﺮدﺁورﯼ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ اﺳﺮار در ﻧﺰد ادارﻩهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ در
 SUSاﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻦ ادارﻩهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ،دﻳﮕﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻳﻌﻨﯽ ادارﻩ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ،ﮐﻤﻮنهﺎ و ﺷﻮراﯼ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در SUSدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺁن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ هﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﯼ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدﯼ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﻳﺪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻖ دارﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
درﺑﺎرﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩام و رﺿﺎﻳﺖ دارم ﮐﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرﻩ ﻣﻦ در  SUSداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روﯼ ﺁن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺁن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﻴﺎرﯼ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻤﻴﺎرﯼ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

SUS System för Uppföljning av Samverkan
Rehabiliteringsinsatsen som du deltar i sker i samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunen och/eller landstinget. För att vi ska kunna följa upp och
utvärdera den här insatsen och andra av samma slag behöver vi spara uppgifter om deltagarna
i en databas. Databasen heter System för uppföljning av samverkan (SUS). Den administreras
av Försäkringskassan och är en del av socialförsäkringsdatabasen.
De uppgifter som vi behöver ha är framför allt uppgifter om hur du försörjer dig och hur du
arbetar före och efter insatsen men även övriga uppgifter om dig och ditt deltagande i insatsen
som är nödvändiga för uppföljning och utvärdering av insatsen. Bara de personer som är
ansvariga för insatsen som du deltar i samt de personer på Försäkringskassan som arbetar med
verksamhetsanalys och statistik kommer att ha tillgång till dina personuppgifter i systemet

Uppgifterna som samlas in omfattas av sekretess hos de berörda myndigheterna och även i
SUS. Det betyder att ditt samtycke behövs för att uppgifter om dig ska kunna lämnas mellan
myndigheterna. Ditt samtycke behövs också för att förutom Försäkringskassan även
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting ska kunna ha direkt tillgång till uppgifterna i
SUS och behandla dessa elektroniskt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Försäkringskassan ansvarar för behandlingen
Försäkringskassan ansvarar för hanteringen av personuppgifter i systemet. Du har rätt att
begära ett registerutdrag med den information som behandlas om dig. Du har även rätt att
begära att personuppgifter rättas. Kontakta i så fall Försäkringskassan.

Samtycke
Jag har tagit del av uppgifterna i dokumentet och samtycker till att de berörda myndigheterna
får ha direkt tillgång till, behandla och utbyta uppgifter om mig i SUS. Samtycket avser de
uppgifter som lämnats inom ramen för samverkan och gäller under den tid som behövs för att
följa upp samverkansformerna.
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