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Informacja w sprawie 
rejestracji chorób  
nowotworowych  
Oficjalny informator dla pacjentów  
i ich przedstawicieli. 

Więcej szczegółów można znaleźć w pełnej informacji dla pacjenta  
na naszej stronie internetowej pod adresem www.nkrs.ch, w języku 
niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim.
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Wkład pacjentów w lepszą 
opiekę zdrowotną     
Broszura zawiera informacje o ustawowym obowiązku rejestracji 
nowotworów łagodnych, wczesnych zmian nowotworowych i cho
rób nowotworowych. Obejmuje to szerokie spektrum przypadków. 
Jeżeli otrzymasz tę broszurę, nie oznacza to automatycznie, że 
masz nowotwór złośliwy!

Rejestracja przypadków zachorowań na raka wynika z federalnej 
ustawy o rejestracji zachorowań na nowotwory (ustawa o rejestra
cji nowotworów, niem. KRG). Zgodnie z tą ustawą lekarze, szpitale 
i laboratoria muszą przesyłać informacje o chorobach nowo
tworowych do właściwego rejestru nowotworów. W tym miejscu 
informujemy o sposobie rejestracji, a także o prawie do uzyskania 
informacji, wglądu do własnych danych oraz do sprzeciwu wobec 
rejestracji. 

Informacje o chorobach nowotworowych są gromadzone i analizo
wane przez Kantonalne Rejestry Nowotworów (kantonale Krebsre
gister) oraz Rejestr Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregister). 
Dane te są następnie podsumowywane i dalej przetwarzane przez 
Krajowy Rejestr Nowotworów (Nationale Krebsregistrierungsstelle) 
oraz Rejestr Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregister).

Dlaczego dane są rejestrowane? 
Poprzez swoje dane wnoszą Państwo istotny wkład w możliwie 
najpełniejsze rejestrowanie wszystkich przypadków zachorowań. 
Pomaga to poprawić opiekę dla wszystkich, lepiej poznać choroby 
i przeciwdziałać im. 
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Prawo do informacji:  
Jakie dane są rejestrowane?
W Kantonalnych Rejestrach Nowotworów (kantonale Krebsregister) 
oraz Rejestrze Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregister) 
gromadzone są informacje o osobie i chorobie. Rejestracji podlegają 
następujące rodzaje informacji:

• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer 
ubezpieczenia)

•  informacje o chorobie nowotworowej (np. rodzaj i stopień 
zaawansowania nowotworu, dotychczasowe leczenie, przebieg 
choroby)

W przypadku nowotworów piersi, jelita grubego lub prostaty oraz 
w odniesieniu do dzieci i młodzieży poniżej 20. roku życia zbiera 
się dodatkowe informacje.

Dane te są regularnie uzupełniane i aktualizowane poprzez ich 
porównywanie z listami zewnętrznymi (szpitali, mieszkańców itd.).

WSKAZÓWKA:  
Przed przekazaniem danych do Krajowego Rejestru Nowotwo
rów (Nationale Krebsregistrierungsstelle) większość informacji o 
pacjencie (imię i nazwisko, adres, dokładna data urodzenia, numer 
ubezpieczenia) jest usuwana.

 1.
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Prawo dostępu do danych: 
Jak uzyskać dostęp do 
własnych danych
W każdej chwili można zobaczyć swoje dane  
w rejestrze nowotworów.  

Jeśli chcą Państwo uzyskać wgląd w swoje dane, prosimy o  
kontakt z rejestrem nowotworów w Państwa kantonie. Aby uzyskać 
dostęp do danych dzieci i młodzieży, należy się skontaktować z 
Rejestrem Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregister)   
(www.kinderkrebsregister.ch). 

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mogą Państwo zgłosić pisemny 
sprzeciw, jeśli nie zgadzają się Państwo na rejestra-
cję swoich danych. Sprzeciw jest dożywotni i waż-
ny na terenie całej Szwajcarii. Sprzeciw można 
również wycofać w dowolnym momencie.  

W przypadku wniesienia sprzeciwu w ciągu trzech miesięcy od 
zgłoszenia do rejestru nowotworów dane nie są gromadzone, 
lecz niszczone. W przypadku wniesienia sprzeciwu później niż  
w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia do rejestru nowotworów 
informacje o danej osobie są natychmiast usuwane. Informacje  
o chorobie pozostają w rejestrze.
 

 2.

 3.
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Odnotowuje się, że dana osoba zgłosiła sprzeciw, i od momentu 
wniesienia sprzeciwu dalsze dane nie są rejestrowane. 

Jak zgłosić sprzeciw:
1. Należy się zgłosić do Kantonalnego Rejestru Nowotworów 

(kantonales Krebsregister), Rejestru Nowotworów Dziecięcych 
(Kinderkrebsregister) lub Krajowego Rejestru Nowotworów 
(Nationale Krebsregistrierungsstelle), aby otrzymać formularz 
sprzeciwu. Można go również pobrać na stronie:  
www.nkrs.ch/downloads.

2.  Formularz należy wypełnić i podpisać.
3. Formularz należy wysłać do Kantonalnego Rejestru Nowotworów 

(kantonales Krebsregister) lub do Rejestru Nowotworów Dziecię
cych (Kinderkrebsregister).

Nie ma konieczności uzasadniania sprzeciwu. Następnie otrzy
mają Państwo pisemne potwierdzenie z rejestru nowotworów.

Adresy Kantonalnych Rejestrów Nowotworów (kantonale 
Krebsregister) oraz Rejestru Nowotworów Dziecięcych (Kinder
krebsregister) można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.nkrs.ch/krebsregister oraz w formularzu sprzeciwu.

WSKAZÓWKA:
Sprzeciw można zgłosić również listownie, podając imię i nazwi
sko, adres, datę urodzenia, numer osoby ubezpieczonej, z datą  
i podpisem.

http://www.nkrs.ch/downloads
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Ochrona danych
Ochrona i wykorzystanie danych są regulowane 
przepisami prawa. Rejestry nowotworów podlegają 
przepisom ustawy o rejestracji nowotworów  
oraz innym ustawom i zasadom obowiązującym  
w Szwajcarii. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie 
danych do celów statystycznych i badawczych 
podlega jasnym przepisom.

Ochrona danych:
• Dane te są przechowywane w osobnych i bezpiecznych  

systemach elektronicznych w Szwajcarii.
• Wszystkie osoby pracujące z danymi są zobowiązane do  

zachowania tajemnicy.
• Wszyscy dysponenci danych podlegają specjalnym wytycznym 

ochrony i bezpieczeństwa danych.
• Inne osoby i instytucje – np. pracodawcy lub kasy chorych –  

nie mają dostępu do tych informacji.
•  Informacje do użytku publicznego są zawsze przygotowywane 

w taki sposób, aby nie można ich było połączyć z konkretną 
osobą.

•  Naukowcy otrzymują dane tylko pod warunkiem uzyskania  
zgody. Jeżeli nie ma takiej zgody, otrzymują dane tylko w  
formie zanonimizowanej.

Ponadto informacje, które nie są potrzebne do rejestru nowo
tworów, muszą być natychmiast niszczone. Rejestrowane są więc 
tylko te dane, które mają konkretne zastosowanie.
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Chcą Państwo uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rejestracji nowotworów 
oraz w celu uzyskania pomocy w dochodzeniu swoich praw należy 
się skontaktować z Krajowym Rejestrem Nowotworów (Nationale 
Krebsregistrierungsstelle). W przypadku pytań dotyczących 
rejestracji nowotworów u dzieci i młodzieży prosimy o kontakt  
z Rejestrem Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregister). 
Adresy Kantonalnych Rejestrów Nowotworów (kantonale Krebs
register) oraz Rejestru Nowotworów Dziecięcych (Kinderkrebsregi
ster) można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem 
www.nkrs.ch/krebsregister.

Krajowy Rejestr Nowotworów  
(Nationale Krebsregistrierungsstelle)
Strona internetowa: www.nkrs.ch
EMail: info@nkrs.ch
Telefon: +41 44 634 53 74

Rejestr Nowotworów Dziecięcych  
(Kinderkrebsregister)
Strona internetowa: www.kinderkrebsregister.ch
EMail: kinderkrebsregister@ispm.unibe.ch
Telefon: +41 31 631 48 61
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