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        ناوک بەنی خوێنی وەرگرتنی بۆ ەزامەندیڕ

 ئاوەڵمنداڵ ناوەل منداڵەکەم لەدایکبوونی لەدوای کە خوێنەی ئەو کە بەوەی سەبارەت پێدراوە یماننووسراو و زارەکی زانیارییئێمە  /من

 ئەو بەخشینی کە یندەزان یان ئێمە من  .ناوک خوێنی نیشتمانیی بانکی بە بدرێت و بکرێتەوەۆک ماوەتەوە ناوکدا بەنی و ( پالسێنتا(

 بە بدرێت خوێنە ئەوین نەدە ڕێگە یندەتوان و ،(ئیختیارییەدڵخوازانەیە ) ، دەمێنێتەوە ناوکدا بەنی و ئاوەڵمنداڵ ناوەل منداڵبوون لەپاش کە خوێنە

من   .دەکرێت دابین منداڵەکەم یان من بۆ کە چاودێرییە یاگوزخزمەت ئەو لەسەر نابێت خراپی کاریگەرییەکی هیچ بڕیارە ئەم  .خوێن بانکی

رێزریت بۆ خوێنەکە لە بانکی نیشتمانیی خوێنی بەنی ناوکدا دەپا و ەشیمان ببینەوەپاش بەخشینی خوێنەکە ئیتر ناتوانین پ کە دەزانین یان ئێمە

 چاندنی خۆێنی بەنی ناوکە.ە الیەن ئەو کەسانەوە کە پێویستییان بە مەبەستی کەڵکلێوەرگرتن ل

 

 دوای وزاین لەڕێگەی زێیەوە  کاتی لە خولەک 1 تێپەڕبوونی دوای لێبوونەوەی ناوک  ەک ەرگرتووەو ەوەب تەبارەس مانییاریزان ئێمە/  من

 چێه ناوک ینەب ینێخو ینیخشەب ەک ەرگرتووەو نیارییمانئێمە زا/من  هەروەها.  دەدات ڕوو (قەیسەریی) سیزاریان کاتی زاینی لە چرکە 30

 .نەیبک اریپرس ەکەنیخشەب ەب تەبارەس ەک ەدراوێپ مانەوەئ یتەرفەد و ییەن مەکڵەمنا ۆب یزانراوێپ یکییەترسەم و انیز

 

پێوەرەکانی دڵنیایی بۆ و چۆنایەتی( )پێوەرەکانی کوالیتی   یاسای  دەپارێزرێن: ڕێسایانە و یاسا ئەم بەپێی کۆدەکرێتەوە کە خوێنەی ئەو

ۆ بایبانکی  یاسای تیی واڵیەندی كاروباری كۆمەتی ناوهرایەبەڕێوهبە یاساکانی چاندن، مەبەستی بۆ لەش ئەندامەکانی و شانە ن لەگەڵکرمامەڵە

  )زیندەوەری(.

 ێسایڕ لەالیەن کەسییەکان داتا پاراستنی نهێنیی .دەپارێزرێن نەخۆش داتای و تاقیکردنەوە ئەنجامی نهێنی تەندروستی، چاودێری یاسایی بەپێی

 و من ەب تەبارەس ەک ەانییاریزان وەب بگات ستمەد توانمەد ازبمینەب رکاتەه ەک زانمەد من .رێکدەخرێن (GDPR) گشتی داتای پاراستنی

 .کراون مارۆت ناوکدا  ینەب ینێخو ییشتمانین یبانک ەل مەکڵەمندا

 

ئاگادار  ،ە دەگیرێت ئەنجامەکەی نائاسایی بێتۆێنەکتانەی کە لە خسمان سەبارەت بەوە وەرگرتووە کە ئەگەر هاتوو ئەو تێیمن یان ئێمە  زانیاری

 وەرگرتنی نموونەکەدا لەکاتی کە هەیە ئەوە لەئارادا  مەترسی هەمیشە ،دەبێتەکە دایک ( لەسامپڵوەرگرتنی نموونە ) بە  پێویست دەکرێنەوە.

 .دەرزییەکە پێست شینببێتەوەپاش لێدانی  و ژان بکات

 

 ئەوەی بۆ ینڕادەگەیەن / خۆمان خۆم ڕەزامەندی لێرەدا ئێمە   /من

و  ناوک بەنی خوێنی نیشتمانیی بانکی بە بدرێ ماوەتەوە ناوکدا بەنی و ئاوەڵمنداڵ لەناو منداڵەکەم لەدایکبوونی لەدوای کە خوێنە ئەو •

 تەوە. ێبدۆزدەتوانرێ ، دایکەکە و خوێنە بەخشێنراوەکە ەکەڵپەیوەندی نێوان مندا و هەمیشە هەروەها لەوێ بپارێزریت

 دیاری (HLA)   شانەکەی جۆری و بکرێت لەسەری پەتایی تێستی پشکنینی ئەوەی بۆ وەربگیردرێت دایک لە خوێن نموونەیەکی •

 دایک و منداڵەکە بە پێی یاسای بایۆبانک دەپارێزرێت بۆ تاقیکرنەوەی داهاتوو. تێستەکەیهەروەهاش و بکرێت،

 بەپرسان بە بیدەم و بکەمەوە پڕ تەندروستی ڕاگەیاندننامەی •

 خوێنە ئەو ئایا کە ئەوەی دیاریکردنی مەبەستی بۆ بکرێت پشکنین منداڵەکە و دایکەکە پزیشکیەکانی بەڵگە لەسەر پێویست ڕادەی تا •

 .چاندنبۆ مەبەستی   بەکارهێنان و ( چاندنفریزکردن )ڕ بۆ گونجاوە گیراوەوەر ناوک بەنی لە کە

، رێگەی خوێنی بەنی ناوک نیشتمانیبانکی  لە بەکارهێنانی خوێنی نەخۆش بۆ  ێک کە دۆسییەی پزیشکی منداڵ لە کاتی داواکاری •

. ئامانج لە پشکنینی دۆسییە ئەوەیە کە دڵنیا ببینەوە منداڵەکەتان تووشی نەخۆشییەک نابێت کە رەنگە پێداچوونەوەی بکەیپێبدرێ 

 زیانی پێ بگەیەنێت.

کارپێکراویی بەگوێرەی یاسایی و   دەپارێزرێتەکە و بنەماڵەی منداڵەکە ڵبە مندا پەیوەندییدار ەکانتاکەکەسی ەزانیاریینهێنی کە  •

 .ەوەلە الیەن کارمەندانی بانکی بەنی خوێنبۆ لێکۆڵینەوە دەستەبەرە  تەنها سویدی

مەبەستی خوێنەکە بۆ  ونجاوبوونیگی سەبارەت بە یزانیار ،بێ بۆ بەکارهێنانی چاندن لەبارهاتوو خوێنە بەخشێنراوەکە ئەگەر  •

 نپەیوندییدارگونجاو کە کەسانی  لەگەڵش هەروەها نێودەوڵەتی و تۆماری تۆماری نیشتمانی و دەستاودەست دەکرێت لەگەڵچاندن 

 بە چاندنە مەبەستدارەکە. 

 بانکی تاقیگەیی یزانیاری سیستەمی لە پێشکەش کراون کۆکردنەوەدا کاتیلە و  ڕەزامەندیەوە گەڵ ئەم نامەیلە زانیاریانەی ئەو کە •

 .پاشکەوت دەکرێنتۆمار و  ،ناوکبەنی خوێنی  بۆ نیشتمانی

 نەخێر ☐ بەڵێ ☐
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 کە ئەوەی بۆ ڕادەگەیەنێن خۆمان ڕەزامەندی لێرەدا  یان ئێمە  من

 

 بنەما کۆمیتەی کە شێوەی بەوی هەیە بۆ  ناوک، خوێنی نیشتمانیی بانکی لە هەڵگرتن بۆ نەبوو گونجاو خوێنەکە ئەگەر •

 کار بە لێکۆڵینەوە بە مەبەستی هەروەها و (یەتیاچۆنکوالیتی )بۆ پشتڕاستکرنەوەی  کردووە پەسەندی ناوچەکە ئاکارییەکانی

 هۆی دەبنە کە زانیارییانە ئەو هەموو تێدا کە دەهێنریت کار بە لێکۆڵینەوە جۆرە ئەو بۆ تەنیا خوێنەکە حاڵەتەدا لەم بهێنرێت. 

 .براونال خوێن خاوەنی دۆزینەوەی و ناسینەوە

 نەخێر ☐ بەڵێ ☐
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 ئەو کۆمەاڵیەتیی ئاسایشی ژمارەی و سەپەرشت تەواوی ناوی

.………………………………………………………………………………………… 
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.………………………………………………………………………………………… 
 وەرگرتووە ڕەزامەندییە نامەی ئەم ناوک کە  خوێنی نیشتمانیی کارمەندانی بانکی ەواویت ناوی و مزائی


