
 
 

Oświadczenie o poufności i ochronie danych 
 

Twoje dane osobiste są przechowywane w bazie danych na zabezpieczonym serwerze w 
Departamencie Zdrowia. Dostęp do bazy danych ma tylko upoważniony personel i musi on 
podpisać formalną, wiążącą zgodę na zachowanie poufności. 
 
W jaki sposób zbieramy twoje zaktualizowane informacje kontaktowe 
 
Rejestr zbiera zaktualizowane informacje kontaktowe od osób zarejestrowanych na kilka 
sposobów. Osoby zarejestrowane mogą przekazać do Rejestru swoje zaktualizowane informacje 
telefonicznie, email’em, faksem lub drogą pocztową. Personel Rejestru może skontaktować się z 
osobami zarejestrowanymi, aby zebrać zaktualizowane informacje kontaktowe lub zebrać takie 
informacje na podstawie ankiet  kontrolnych lub innych źródeł. Osoby zarejestrowane mogą 
również uaktualnić swoje informacje kontaktowe online. 
 
Aktualizowanie informacji online 
 
Aktualizując swoje informacje kontaktowe online, zostaniesz poproszony o imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres domowy i inne informacje, które pozwolą nam skontaktować się z tobą. 
Dane przesyłane z twego komputera chronione są protokołem szyfrowania Secure Sockets Layer 
(SSL). 
 
Na naszym serwerze automatycznie zapisywane są następujące informacje z twojej przeglądarki: 
 

• Adres IP twego komputera  
• Informacje o domenie  
• Adres strony internetowej, z której korzystasz, aby zaktualizować swoje informacje 
• Data i godzina wejścia na naszą stronę internetową i jak długo tam byłeś 
• Strony jakie odwiedziłeś na naszej witrynie 

 
Informacje te są wykorzystywane do zdiagnozowania problemów związanych z naszym 
serwerem i administrowania witryną. Informacje zapisywane przez nasz serwer są 
przechowywane z zachowaniem poufności i nie są nikomu ujawniane. 
 
Cookies 
 
Strona ta nie zawiera cookies, tak więc patrząc na twój komputer, nikt nie może stwierdzić, że 
odwiedzałeś witrynę Rejestru. Cookies to małe pliki, które serwer automatycznie wysyła na twój 
komputer kiedy przeglądasz pewne strony internetowe. 



 
 
Nie ujawniamy informacji stronom trzecim 
 
Twoje osobiste informacje nie są ujawniane w celach reklamowych lub marketingowych. Nigdy 
nie sprzedamy twojego adresu e-mail, nazwiska lub innych informacji osobistych. Departament 
Zdrowia i Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestrowania Chorób nie udostępni twoich 
osobistych informacji innym osobom, organizacjom lub agencjom rządowym, w tym 
Amerykańskiemu Urzędowi ds. Obywatelstwa i Imigracji (wcześniej znanemu jako INS), bez 
twojej pisemnej, podpisanej zgody. 
 
W jaki sposób wykorzystujemy twoje informacje kontaktowe 
Kiedy uaktualniasz swoje informacje kontaktowe, wykorzystujemy je, aby:  
 

• Kontaktować się z tobą 
• Wysyłać ci informacje o materiałach, usługach i badaniach związanych z 9/11 
• Wysyłać ci informacje Rejestru o nowych odkryciach  
• Wysyłać ci co 2-3 lata ankiety kontrolne 

 
Twoje osobiste informacje są ujawniane z zachowaniem bardzo rygorystycznych środków 
bezpieczeństwa firmom odpowiedzialnym za zbieranie danych do ankiet Rejestru dla 
Departamentu Zdrowia i ATSDR. Firmy te muszą przejść lokalne kontrole i ocenę 
bezpieczeństwa. Dostęp do tych informacji ma tylko upoważniony personel, który podpisał i 
wyraził zgodę na formalną, wiążącą umowę na zachowanie poufności. Informacje te mogą być 
wykorzystane tylko do przeprowadzenia ankiet. Dostęp do nich jest ograniczony przez 
zabezpieczenia sieci i uwierzytelnianie nazwy użytkownika/hasła. Przesyłanie danych jest 
chronione protokołem szyfrowania SSL. Po zakończeniu procesu zbierania danych do ankiety, 
ostateczne dane są bezpiecznie przesyłane do Departamentu Zdrowia, a wszystkie informacje 
osobiste są na stałe usuwane z serwerów firmy. 
 
Poufność 
 
Wszystkie informacje są ściśle poufne. Rejestr jest chroniony federalnym certyfikatem poufności. 
Certyfikat oznacza, że nie można od nas wymagać ujawnienia identyfikujących cię informacji. 
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