
Tájékoztató a jeligés apasági vizsgálathoz 

Az apasági vizsgálat megrendelése a Synlab Hungary Kft. munkatársai által biztosított 
tájékoztatás és a mindenkor érvényes árlistában foglaltak alapján történik. Az apasági 
vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe. 
A jeligés vizsgálat során a megrendelés azonosítása jelszóval történik, ez a jelszó nem lehet 
személynév. A mintákat a jelszó és a rokonsági viszonyt jelölő szó (apa, anya, gyermek stb.) 
együttes feltüntetésével kell megjelölni a mintavételkor. Mivel a mintavételkor a személyek 
azonosítása nem történik meg, a DNS-profil-vizsgálattal kapott laboratóriumi eredmény 
meghatározott természetes személyekkel nem hozható összefüggésbe. A Synlab Hungary Kft. 
a jeligés apasági vizsgálatok kapcsán személyes adatokat nem kezel! A postázási nevet, 
címet kizárólag az eredmény eljuttatása, a vizsgálati díj befizetésénél feltüntetett adatokat 
kizárólag számlázás céljára használjuk. A Synlab Hungary Kft. a vizsgálat eredményét 
kizárólag a Megrendelő részére személyesen vagy postai úton, 1 alkalommal, 1 példányban, 
a vizsgálat befejezésekor bocsátja rendelkezésre. Az átvétel megtagadása, a postán közölt 
eredmény „nem kereste” vagy „elköltözött” jelzéssel történő visszaérkezte a Synlab Hungary 
Kft. általi teljesítéssel egyenértékű. Személyesen történő eredménykiadáskor a Megrendelő 
az eredményhez a jelige megadása ellenében juthat hozzá. A vizsgálat eredményét nem 
tároljuk, a vizsgálattal kapcsolatos dokumentációt az eredmény kiadását követő 2 hónap 
múlva megsemmisítjük. Az eredményről másolatot utólag nem áll módunkban kiadni! A 
megrendelőlapot laboratóriumunk megőrzi, annak adatait az az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint 
kezeljük. 

A nem ellenőrzött mintavételi körülményekből és a nem szakszerű mintavételi eljárásból 
származó minták értékelhetőségéért felelősséget nem vállalunk! 

Felhívjuk a Megrendelő figyelmét a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény ide vonatkozó 
rendelkezéseire: Az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv védi a személyhez fűződő jogokat. 
Személyhez fűződő jogot sért, aki magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul 
nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. A magántitok körébe tartoznak a 
családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok. A törvény a magántitoknak bármilyen 
magatartással megvalósuló megsértését tiltja és bünteti, így a tilalom kiterjed a titok 
jogosulatlan megszerzésétől annak illetéktelen nyilvánosságra hozataláig egyaránt. 

 


