Έντυπο συγκατάθεσης
Για συγκατάθεση ασθενών προς δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε αυτούς στα
έντυπα και προϊόντα BMJ Group και σε σχετικά έντυπα και προϊόντα της BMJ
Publishing Group Ltd (“BMJGroup”).
Όνοµα του ατόµου που περιγράφεται στο άρθρο ή απεικονίζεται στη φωτογραφία:_________
Θέµα της φωτογραφίας ή του άρθρου:__________________________
Εφηµερίδα όνοµα: _______________________________________________
Αριθµός χειρόγραφου του:___________________
Τίτλος άρθρου:_________________________________________________
Συγγραφέας για επικοινωνία:____________________
Εγώ_________________________________________ [συµπληρώστε το ονοµατεπώνυµο]
δίνω τη συγκατάθεσή µου για αυτές τις πληροφορίες που αφορούν ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ / ΤΟ
ΠΑΙ∆Ι ΜΟΥ Ή ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ /ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΟΥ [βάλτε κύκλο
στο πρόσωπο που πρέπει] σχετικά µε το ανωτέρω θέµα («τις πληροφορίες») να
παρουσιαστούν στο Εφηµερίδα και σε σχετικές εκδόσεις.*
Είδα και διάβασα τα υλικά που θα υποβληθούν στο Εφηµερίδα
Κατανοώ τα ακόλουθα:
(1) Οι πληροφορίες θα δηµοσιευθούν χωρίς τη δηµοσίευση του ονόµατός µου και το BMJ Group θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει την ανωνυµία µου. Εν τούτοις, κατανοώ ότι η πλήρης
ανωνυµία δεν δύναται να εγγυηθεί. Είναι πιθανόν κάποιο άτοµο κάπου – ίσως, για παράδειγµα, κάποιος
που µε φρόντισε εάν ήµουν στο νοσοκοµείο ή ένας συγγενής – να µπορεί να µε αναγνωρίσει.
(2) Το κείµενο του άρθρου θα διορθωθεί όσον αφορά το στυλ, τη γραµµατική, τη συνέπεια και το µήκος
(3) Οι πληροφορίες µπορεί να εκδοθούν στο Εφηµερίδα, που διανέµεται παγκοσµίως. Το περιοδικό
διανέµεται κυρίως σε γιατρούς αλλά διαβάζεται επίσης και από πολλούς που δεν είναι γιατροί,
συµπεριλαµβανοµένων και των δηµοσιογράφων.
(4) Οι πληροφορίες θα τεθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Εφηµερίδα, http://group.bmj.com/products
(5) *Οι πληροφορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν εν συνόλω ή εν µέρει σε άλλες εκδόσεις και προϊόντα
που εκδίδονται από την BMJ Group ή από άλλους εκδότες στους οποίους η BMJ Group παρέχει άδεια
για το περιεχόµενό της. Αυτά περιλαµβάνουν εκδόσεις στα Αγγλικά και σε µετάφραση, έντυπα, σε
ηλεκτρονική µορφή και κάθε άλλου τύπου µορφή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την BMJ Group ή
τις εταιρίες που φέρουν άδεια από αυτήν τώρα και στο µέλλον. Συγκεκριµένα οι πληροφορίες ενδέχεται
να παρουσιαστούν σε τοπικές εκδόσεις της Εφηµερίδα ή άλλα περιοδικά και εκδόσεις που εκδίδονται
στο εξωτερικό.
(6) Η BMJ Group δεν θα επιτρέψει στο περιεχόµενο να χρησιµοποιηθεί για διαφήµιση ή συσκευασία ή
να χρησιµοποιηθεί ως συµφραζόµενα εκτός κειµένου.
(7) Μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή µου ανά πάσα στιγµή πριν από την έκδοση, αλλά αφότου οι
πληροφορίες έχουν δεσµευθεί για έκδοση («πήγαν στο τυπογραφείο») δεν θα είναι δυνατόν να
αποσύρω τη συγκατάθεση.

Υπογράφηκε:_____________________________
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Ηµεροµηνία:___________________

