
(Bahasa Indonesia) 

Pernyataan Tujuan Pengumpulan Data Pribadi 

(versi terjemahan hanya untuk referensi) 

 

Penyediaan data pribadi bersifat sukarela. Jika Anda tidak memberikan informasi yang memadai, 

Anda mungkin tidak dapat menerima vaksinasi. 

 

Tujuan Pengumpulan 

1. Data pribadi yang diberikan akan digunakan oleh Pemerintah untuk satu tujuan atau lebih berikut: 

(a) memeriksa bersama departemen dan organisasi pemerintah terkait tentang status penerima 

vaksin COVID-19; 

(b) menginformasikan biro atau departemen dan organisasi pemerintah terkait untuk mengatur 

vaksinasi dan tindak lanjut setelah vaksinasi; 

(c) untuk pembuatan, pemrosesan, dan pemeliharaan akun eHealth (Subsidi), serta administrasi 

dan pemantauan program vaksinasi COVID-19, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur 

verifikasi secara elektronik dengan data yang disimpan oleh Departemen Imigrasi; 

(d) mengalihkan ke Departemen Kesehatan dan organisasi terkait yang bekerja sama dengan 

Pemerintah (termasuk Universitas Hong Kong) pemantauan terus-memantau keselamatan dan 

peristiwa klinis yang berkaitan dengan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Program Vaksinasi 

COVID-19; 

(e) untuk tujuan statistik dan penelitian;  

(f) pencegahan, perlindungan terhadap, perlambatan, atau dengan cara lain apa pun mengendalikan 

keterjangkitan atau penularan penyakit COVID-19, termasuk penelusuran kontak; dan 

(g) tujuan sah lainnya yang mungkin diwajibkan, disahkan, atau diizinkan oleh hukum. 

Kelas Penerima Pengalihan 

2. Data pribadi yang Anda berikan akan dialihkan ke Pemerintah dan juga dapat diungkapkan oleh 

Pemerintah kepada agennya, organisasi lain, dan pihak ketiga untuk tujuan yang disebutkan dalam 

paragraf 1 di atas, jika diperlukan. 

Akses ke Data Pribadi 

3. Anda berhak untuk meminta akses dan koreksi data pribadi Anda berdasarkan bagian 18 dan 22 dan 

prinsip 6, lampiran 1 Peraturan Data Pribadi (Privasi) (Cap. 486). Departemen Kesehatan dapat 

mengenakan biaya untuk memenuhi permintaan akses data. 

Pertanyaan 

4. Pertanyaan mengenai data pribadi yang diberikan, termasuk permintaan akses dan koreksi, harus 

ditujukan ke: 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

Alamat: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

Nomor telepon.: 2125 2045 
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