COVID-19 थेरापीको अिनयिमत मूल्याङ्कन (RECOVERY)
अध्ययनको संिक्ष� शीषर्क: RECOVERY परीक्षण
REC सन्दभर्ः 20/EE/01010
तपा�को डेटाको लािग को उ�रदायी छ?
यस परीक्षणका लािग डेटा िनयन्�क �ायोजक सङ्गठन, अक्सफोडर् िव�िव�ालय हो।
हामीले तपा�बारे सङ्�ह गन� िनजी डेटा
NHS िभ�ैका स्टाफले यस अनुसन्धानका लािग तपा� र तपा�का िच�कत्सा अिभलेखह�बाट जानकारी सङ्�ह गन�
छ। न्यु�फल्ड िडपाटर्मेन्ट अफ पपुलेशन हेल्थ, युिनभ�सर्टी अफ अक्सफोडर् िस्थत के न्�ीय समन्वयकारी कायार्लयले
तपा�को सेवा र अध्ययनको गुणव�ामािथ िनगरानीका लािग अध्ययनबारे �ासिङ्गक जानकारी रे कडर् ग�रएको
सुिनि�त गनर् तपा�को नाम र NHS सङ्ख्या (वा स्कटल्यान्डमा CHI सङ्ख्या) को �योग गन� छ। यसका अित�र�,
हामीले हेल्थ रिजि�ज वा NHS िनकायह� जस्तै NHS िडिजटलबाट Covid-19 का कारण तपा� भत� भएको
दौरान �दान ग�रएका सेवा (उदाहरणाथर् भत�को अविध, भेिन्टलेशन), तपा�को दीघर्कािलक स्वास्थ्य अवस्था
(उदाहरणाथर् भिवष्यमा अस्पतालमा भनार् �ने कु न� कारण) बारे जानकारी मा�े छौ।ँ यसो गनर्का लािग, हामीले
हेल्थ रिजि� वा NHS िनकायह�लाई डेटाह�सँग जोड्न तपा�को िववरणह� �दान गन�छौ ँ तर यो कायर् सुरिक्षत
एवम् गोपनीय ढङ्गले ग�रने छ। हेल्थ रिजि� वा NHS िनकायह�बाट �ा� जानकारीह�लाई अक्सफोडर्
िव�िव�ालय�ारा सुरिक्षत ढङ्गले रािखएको डेटाबेसमा आयात ग�रने छ र पूणत
र् या अनुसन्धान उ�ेश्यका लािग
�योग ग�रने छ।
�ायोजक सङ्गठन र िनयामक सङ्गठनह�का �ि�ह�ले अनुसन्धान डेटाको सटीकता जाँच्न तपा�का िच�कत्सा
एवम् अनुसन्धान अिभलेखह� हेनर् सक्दछन्। तपा�को िचन्हारी खुलाउने जानकारीह�सम्म �ायोजकका ती
�ि�ह�को मा�ै प�ँच �ने छ जो अध्ययन अनुगमन गन� वा डेटा सङ्�ह ���याको लेखा परीक्षणमा संल� �ने छन्।
जानकारीको िव�ेषण गन� �ि�ह�ले तपा�लाई िच� स�े छैनन् र तपा�को नाम, ठे गाना, NHS सङ्ख्या वा
तपा�का सम्पकर् िववरण प�ा लगाउन स�े छै नन्।
हामी तपा�को िनजी डेटा कसरी �योग गदर्छौ ँ
सावर्जिनक कोष पोिषत सङ्गठन भएको कारणले अनुसन्धानमा भाग िलन सहमत भएका �ि�ह�बाट �ा� िनजी
�पमा िचन्हारी खुलाउने जानकारीको �योग गदार् यसो गनुर् सावर्जिनक िहतमा रहेको हामीले सुिनि�त गनुर् पदर्छ।
यसले हामी�ारा तपा�को डेटा �योगका लािग कानुनी आधार �दान गदर्छ; GDPR अनुच्छे द 6(1)(e) र अनुच्छेद 9(2)
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(j) यसको अथर् के हो भने जब तपा� अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलन सहमत �नु�न्छ, हामी तपा�को डेटाको
(तपा�को स्वास्थ्य डेटासिहत) �योग अनुसन्धान अध्ययन स�ालन र िव�ेषणका लािग आवश्यक त�रकाले गन� छौ।ँ
स्वास्थ्य एवम् सेवा अनुसन्धान सावर्जिनक िहतमा �नु पदर्छ, जसको अथर् के हो भने हा�ो अनुसन्धान अध्ययनले
सम�तामा समाजको िहत साध्दछ भनी हामीले देखाउनु पदर्छ। हामीले अनुसन्धान उ�तम मानदण्डह� बमोिजम
गन� सुिनि�त गनर्का लािग िक्लिनकल �ायल्स रे गुलश
े न 536/2014 र स्वास्थ्य एवम् सामािजक सेवा अनुसन्धानका
लािग यु.के . नीित ढाँचाको पालना गदर्छौ।ँ
हामी तपा�लाई परीक्षणका प�रणामह� र �गितबारे सूिचत रा� चाहन्छौ।ँ यसो गनर्का लािग हामीले तपा�लाई
�लाकमाफर् त िचठीह� पठाउने छौ।ँ य�द तपा� इङ्गल्यान्ड वा वेल्समा ब�ु�न्छ भने यी िचठीह� हा�ो तफर् बाट
NHS िडिजटल�ारा पठाइने छन्। तपा�लाई िचठी पठाउनका लािग NHS िडिजटलले यु.के . िस्थत सुरिक्षत स�ार
�दात� APS �ुपलाई (जसको �योग NHS ले अन्य �लाक कायर्का लािग गदर्छ) तपा�को नाम र ठे गाना �दान गन�
छ। य�द तपा� स्कटल्यान्डमा ब�ु�न्छ भने यी िचठीह� हा�ो तफर् बाट युिनभ�सर्टी अफ डु न्डीको हेल्थ इन्फोम��टक्स
सेन्टर (HIC) �ारा पठाइने छन्। तपा�लाई िचठी पठाउनका लािग HIC ले यु.के . िस्थत सुरिक्षत स�ार �दाता
DocMail लाई (जसको �योग NHS ले अन्य �लाक कायर्का लािग गदर्छ) तपा�को नाम र ठे गाना �दान गन� छ।
य�द तपा� नदर्नर् आयरल्यान्डमा ब�ु�न्छ भने यी िचठीह� तपा�को अस्पताल�ारा पठाइने छन्। य�द तपा� यसको
स्थानमा इमेल माफर् त हामीबाट सूचना �ा� गनर् चाहनु�न्छ भने, तपा�ले यो फाराम भरे र इमे ल स�ार ‘अ� इन’ गन�
स�ु�न्छ। तपा� कु नै पिन समय िचठी, फोन वा ईमेल�ारा (िववरण मुिन �दइएको छ) यी स�ारको िवकल्प अप्ट
आउट गनर् स�ु �न्छ।
हामीले तपा�को डेटा कित समयसम्म राख्छौ ँ
�ायोजकले तपा�को सोझो िचन्हारी खुलाउने जानकारी (उदाहरणाथर् नाम) अध्ययन समा� भएको एक वषर्सम्म
रा�े छ, य�द तपा�को उमेर 18 वषर् मुिन छ भने हामीले यो जानकारी सीमाह�को िवधानका कारण तपा� 21
वषर्को न��ेल रा�ु पन� �न्छ। तपा�का अन्य िनजी डेटा अध्ययन समा� भएपिछ �ासिङ्गक िनयम बमोिजम
कम्तीमा 25 वषर्सम्म रािखने छ। �ारिम्भक उपचार चरणपिछ परीक्षण ग�रएका उपचारह�का दीघर्कािलक
�भावह�को मूल्याङ्कन गनर् अध्ययनले 10 वषर्सम्म दीघर्कािलक अनुगमन जारी रा�े भएकोले तपा�को सोझै
िचन्हारी खुलाउने डेटाह� कम्तीमा 2031 सम्म र अन्य िनजी डेटा कम्तीमा 2055 सम्म सङ्�िहत रािखने छन्। यस
सं�हण अविधपिछ तपा�को िनजी डेटा �क त मेटाइने छ वा अज्ञात (िचन्हारी खुलाउन नस�कने) बनाइने छ।
कानुन, िहसाब-�कताब, अथवा �रपो�टर्ङ्ग आवश्यकताह�िसत सम्बिन्धत लगायत हा�ा उ�ेश्यह�को पू�तर् गनर्
आवश्यक भए िनजी डेटाह�लाई यसभन्दा लामो समयसम्म सङ्�िहत रा�ु पन� �न सक्दछ। कानुनी आधार रहेको
िस्थितमा हामीले िनजी डेटालाई थप अनुसन्धानका लािग रा� पिन सक्दछ�। यसो गदार् सधै ँ डेटा संरक्षण
कानुनबमोिजम ग�रने छ।
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िव�िव�ालय�ारा िविभ� �किसमका जानकारीह�लाई कित लामो समयसम्म सङ्�िहत रा� स�कन्छ भ�ेबारे
सामान्य जानकारी http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-managementof-data-supporting-research-outputs/ माफर् त िव�िव�ालयको अनुसन्धान डेटा र अिभलेखह�सम्बन्धी
िव�िव�ालयको नीितमा पाउन स�कन्छ।
हामीले तपा�को डेटाको सुरक्षा कसरी गदर्छौ ँ
हामीले तपा�को डेटाको सुरक्षा अनािधकृ त प�ँच, गैर-कानुनी �योग, आकिस्मक हािन, ��ाचार वा न� �नबाट
गदर्छौ।ँ
हामीले तपा�को डेटा र ितनीह�लाई रािखने �णालीको सुरक्षा गनर् इिन्�प्शन र पासवडर् संरक्षण जस्ता �ािविधक
उपायह�को �योग गदर्छौ।ँ हामीले डेटा संरक्षणका लािग प�रचालनसम्बन्धी उपायह�को पिन �योग गदर्छौ,ँ
उदाहरणका लािग तपा�का डेटा सङ्�िहत रहेको डेटाबेसह�मा प�ँच �नेह�को सङ्ख्यालाई सीिमत गनुर् तथा
जहाँसम्म सम्भव �न सक्दछ सहभागीह�लाई नामको स्थानमा िविश� सन्दभर् सङ्ख्या�ारा िचिन्हत गनुर्।
हामी यी सुरक्षा उपायह�लाई समीक्षा अन्तगर्त राख्दछौ ँ र हालको रा�ो अभ्याससँग अ�ाविधक रहन िव�िव�ालय
सुरक्षा नीितह� हेन� गदर्छौ।ँ
तपा�को डेटा साझा गन�
�ायोजक�ारा सङ्�िहत तथा �बिन्धत तपा�का िनजी डेटाको �योग हेल्थ रिजि�ज वा NHS िनकायह� जस्तै
NHS िडिजटलिसत गाँिसनुसिहत हामीलाई यस परीक्षणको अनुगमन गनर् �दनका लािग मा�ै ग�रने छ। तपा�को
िचन्हारी नखुलाउने डेटा (‘िचन्हारी-हटाइएको’ जानकारी) यसै�कारका अनुसन्धान ग�ररहेका अन्य समूहह�सँग
(EU-बािहरका �ावसाियक कम्पनीह� र अनुसन्धानकतार्ह�लगायत) साझा गनर् स�कन्छ। अनुसन्धानकतार्ह�ले
RECOVERY परीक्षणबाट डेटा प�ँचका लािग इ�े��यस िडिसजे ज डे टा अ�भ� टरी (IDDO) माफर् त आवेदन गन�
छन्। डेटा �योगका लािग आवेदन गन� अनुसन्धानकतार्ह�ले उनीह�को अनुसन्धान�ारा जन-स्वास्थ्य लाभािन्वत �ने
छ भनी देखाउनु आवश्यक �न्छ र उनीह�का िविश� ��ह�को उ�र �दनका लािग चािहने डेटा मा�ै �दान ग�रने
छन्। कु न अनुसन्धान समूहह�ले सफल आवेदन गरे का छन् भनी हेनर्का लािग तपा�ले IDDO वेबसाइट हेनर् स�ु �न्छ।
‘िचन्हारी-हटाइएको’ डेटाले तपा�को िचन्हारी खुलाउँ दैन र तपा�को िचन्हारी खुल्नेग�र अन्य जानकारीह�का साथ
यसलाई िमसाइने छै न। जानकारीको �योग स्वास्थ्य र सेवा अनुसन्धानको उ�ेश्यले मा�ै ग�रने छ, र तपा�सँग
सम्पकर् गनर् वा तपा�को सेवालाई �भािवत पानर् �योग ग�रने छै न। तपा�लाई उपलब्ध �ने भावी सेवाह�, जस्तै
िबमाबारे िनणर्य गनर्का लािग यसको �योग ग�रने छैन।
तपा�का अिधकारह�
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जनरल डेटा �ोटेक्शन रे गल
ु ेशन (GDPR) अन्तगर्त, जुन 25 मई 2018 मा लागू भएको हो, हामीसँग रहेको
तपा�सम्बन्धी (तपा�को ‘िनजी डेटा’) बारे जानकारीको सम्बन्धमा तपा�लाई िन� अिधकार छन्:


तपा�को डेटामा प�ँचको लािग िनवेदन गन� अिधकार (सामान्यतया यसलाई “सब्जेक्ट एक्सेस �र�े स्ट”
भिनन्छ)। यसले तपा�लाई आफ्नो डेटाको एउटा �ित �ा� गनर् र हामीले त्यसको कानुनबमोिजम
�ोसेिसङ्ग ग�ररहेका छौ ँ भनी जाँच्न सक्षम बनाउँ दछ।



तपा�को डेटालाई स�याउनका लािग िनवेदन गन� अिधकार यसले तपा�लाई हामीसँग रहेको तपा�को
अधुरो वा अशु� जानकारीलाई स�याउनका लािग हामीलाई भ� सक्षम बनाउँ दछ।



आफ्नो डेटा मेटाउनका लािग अनुरोध गन� अिधकार। यसले तपा�लाई के ही प�रिस्थितह�मा, उदाहरणाथर्
य�द तपा�को डेटालाई �ोसेस गनुर्को पछािड कु नै उिचत कारण छै न भनी तपा�लाई लाग्दछ भने आफ्नो
डेटा मेटाउन वा हटाउनका लािग हामीलाई भ� सक्षम बनाउँ दछ। तपा�ले डेटा �ोसेिसङ्गमािथ आपि� गन�
आफ्नो अिधकारको �योग गदार् तपा�को डेटा मेटाउन वा हटाउनका लािग हामीलाई भ�े अिधकार पिन
तपा�लाई छ (मुिन हेनुर्होस्)।



तपा�को डेटा �ोसेिसङ्ग िव�� आपि� गन� अिधकार, जहाँ हामीले यसको �ोसेिसङ्ग हा�ो सावर्जिनक
कायर् वा वैध िहतह� (वा ते�ो पक्षका वैध िहतह�) पूरा गनर् ग�ररहेका छौ ँ र तपा�को िवशेष िस्थितमा
के ही यस्तो छ जसले तपा�लाई यस आधारमा �ोसेिसङ्ग िव�� आपि� गनर् लगाएको छ। हामीले तपा�को
डेटाको सोझो माक� �टङ्गको उ�ेश्यले �ोसेिसङ्ग ग�ररहेको खण्डमा आपि� गन� अिधकार पिन तपा�लाई
छ।



तपा�को डेटाको �ोसेिसङ्ग सीिमत छ भनी अनुरोध गन� अिधकार। यसले तपा�लाई आफ्नो डेटा
�ोसेिसङ्गलाई स्थिगत गनर् हामीलाई भ� सक्षम बनाउँ दछ, उदाहरणाथर्, य�द तपा� हामी�ारा यसको
सटीकता वा यसलाई �ोसेिसङ्ग गनुर्को कारण स्थािपत ग�रयोस् भनी चाहनु�न्छ भने।



तपा�को डेटामा प�ँच, प�रवतर्न वा हटाउने अिधकार। प�रिस्थितह�मािथ िनभर्र गद�, तपा�को
अनुरोधलाई पूरा नगनर्का लािग हामीसँग कारण �न सक्दछ, उदाहरणाथर्, तपा�को जानकारी मेटाइनाले
अनुसन्धानलाई गम्भीर क्षित पु�े छ वा जनिहतमा कायर् गनर्का लािग तपा�को डेटा �ोसेस ग�रनु आवश्यक
छ भनी हामीले िवचार गरे को खण्डमा।

य�द तपा� ियनीह�मध्ये कु नै अिधकारको �योग गनर् चाहनु�न्छ भने कृ पया परीक्षणलाई
recoverytrial@ndph.ox.ac.uk मा सम्पकर् गनुर्होस्।
य�द तपा� अध्ययनबाट बािह�रने िनणर्य गनुर्�न्छ भने हामीले तपा�को बारे मा पिहले नै �ा� ग�रसके को जानकारी
हामीसँगै रा�े छौ।ँ तपा�का अिधकारह�को सुरक्षाका लािग, हामीले �ि�गत �पमा िचन्हारी खुलाउने
जानकारीको जित सक्दो न्यूनतम �योग गन� छौ।ँ थप जानकारीका लािग, हेनुर्होस्:
https://compliance.admin.ox.ac.uk/individual-rights
उजुरीह�
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य�द तपा� आफ्नो िनजी डेटाको हामी�ारा जुन �कारले �योग ग�रएको छ त्यस सम्बन्धमा उजुरी गनर् चाहनु�न्छ भने
हा�ा डेटा संरक्षण अिधकारीलाई data.protection@admin.ox.ac.uk सम्पकर् गनर् स�ु �न्छ जसले मािमलाको
जाँच गन� छन्। य�द तपा� हा�ो जवाफबाट सन्तु� �नु�� वा हामीले तपा�को िनजी डेटाको गैर-कानुनी ढङ्गले
�ोसेिसङ्ग ग�ररहेका छौ ँ भनी िव�ास गनुर्�न्छ भने तपा�ले इन्फोम�शन किमशनसर् अ�फस (ICO) लाई
https://ico.org.uk/make-a-complaint/ मा गएर वा उनीह�को हेल्पलाइन 0303 123 1113 मा कल गरे र
उजुरी गनर् स�ु �न्छ।
हामीलाई सम्पकर् गनुह
र् ोस्

अनुसन्धानका लािग सङ्�िहत डेटालाई हामीले कसरी �ोसेस वा संरक्षण गदर्छौ ँ भ�े िवषयमा थप
जानकारीका लािग हामीसँग सोझै सम्पकर् गनर् चाहनु�न्छ भने कृ पया इमेल
पठाउनुहोस्: recoverytrial@ndph.ox.ac.uk। य�द चाहनु�न्छ भने तपा�ले अध्ययन टोलीलाई 0800
138 5451 मा कल गनर् स�ु �न्छ वा यस ठे गानामा ले� स�ु �न्छ: RECOVERY Central
Coordinating Office, Richard Doll Building, Old Road Campus, Roosevelt Drive, Oxford
OX3 7LF
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