เอสอูเอส( SUS) เอสอูเอส

ภาษาไทย
Thailändska

เอสอูเอส(SUS)ระบบเพือ
่ ติดตามผลของการรวมมือ
มาตราการในการฟนฟูสมรรถภาพที่คุณเขารวมอยูนี้เปนการรวมมือกันระหวางกองเงินทุนประกั
นสังคม สํานักงานจัดหางาน เทศบาล และ/หรือสภามณฑล
ในการที่เราจะสามารถติดตามและประเมินผลของมาตราการนี้และมาตราการอื่น ๆ
ที่อยูในทํานองเดียวกันนี้ไดนั้นเราจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมไวในฐานขอมู
ล ฐานขอมูลนี้มีชื่อวาระบบเพื่อติดตามผลของการรวมมือ (เอสอูเอส)
ระบบนี้ดําเนินการโดยกองเงินทุนประกันสังคมและเปนสวนหนึ่งของฐานขอมูลการประกันสังคม
ขอมูลตาง ๆ
ที่เราจําเปนตองมีสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงชีพของคุณและการทํางานของคุณ
กอนและหลังการใชมาตราการนี้ แตขอมูลทั่วไปอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับตัวคุณและการปฏิบัติการที่คุณเขารวมซึ่งเปนเรื่องจําเปนสําหรับการติดตามและการปร
ะเมินผลของมาตราการนี้
มีเพียงผูที่รับผิดชอบในมาตราการที่คุณเขารวมรวมทั้งเจาหนาที่ของกองเงินทุนประกันสังคมที่
ทํางานเกี่ยวกับการวิเคราะหกิจกรรมนี้และเกี่ยว กับสถิติเทานั้น
ที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณในระบบนี้ได
ขอมูลตาง ๆ
ที่รวบรวมไดนี้จะกระทําภายใตระบบเก็บความลับของหนวยราชการที่เกี่ยวของและแมกระทั่งเอส
อูเอส ซึ่งหมายถึงวาเราจําเปน
ตองไดรับความเห็นชอบจากคุณในการที่ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณเหลานี้จะสามารถแลกเปลี่ยนกันได
ระหวางหนวยราชการตาง ๆ ความเห็นชอบจากคุณก็มีความจําเปนตองมีดวยในการที่
นอกจากกองเงินทุนประกันสังคม แมกระทั่งสํานักงานจัดหางาน เทศบาลตาง ๆ
และสภามณฑลจะสามารถไดรับขอมูลตาง ๆ เหลานี้โดยตรงจาก เอสอูเอส
และดําเนินการกับขอมูลเหลานี้ทางอีเล็คโทรนิค
คุณสามารถที่จะเรียกความเห็นชอบนี้กลับคืนเมื่อใดก็ได
กองเงินทุนประกันสังคมรับผิดชอบในการดําเนินการรับขอมูล
กองเงินทุนประกันสังคม เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูในระบบนี้
คุณมีสิทธิที่จะขอคัดลอกขอมูลที่เกี่ยวกับคุณที่มีบันทึกอยูในระบบนี้
คุณมีสิทธิแมกระทั่งการขอใหมีการปรับขอมูลใหถูกตอง โดยการติดตอกับกองเงินทุนประกันสังคม

ความเห็นชอบ

ขาพเจาไดรับขอมูลตาง ๆ ในเอกสารนี้แลว และเห็นชอบดวยในการที่หนวยราชการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับขาพเจาที่มีอยูเอสอูเอสโดยตรง
การเห็นชอบนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ ขอมูลตาง ๆที่ไดใหไวภายในขอบเขตของการรวมมือ
และมีผลในชวงเวลาที่จําเปนเพื่อการติดตามผลของการรวมมือในรูปแบบตาง ๆ
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.

Personnummer
(หมายเลขประจําตัวบุคคล)

Underskrift (ลายมือชื่อ)

Ort och datum (สถานทีแ
่ ละวันที่)

Namnförtydligande (ชื่อและนามสกุลตัวบรรจง)

