
Tájékoztató a jegyzőkönyvezett apasági vizsgálathoz: 

Az apasági vizsgálat megrendelése a SYNLAB Hungary Kft. által biztosított általános 
tájékoztatóban és a mindenkor érvényes árlistában foglaltak alapján történik. Az apasági 
vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe. 
A SYNLAB Hungary Kft. a rendelkezésre bocsátott mintákat csakis az apaság minél 
pontosabb megállapítása vagy kizárása céljára használja, azokon a mintákat adó személyek 
kérése illetve hozzájárulása nélkül semmilyen más vizsgálatokat nem végez. A teszt során az 
egyes minták azonosítása a vizsgált személyek megadott személyes adataival történik (név, 
születési hely és idő). 

A SYNLAB Hungary Kft. a vizsgálat eredményét a vizsgálat befejezésekor a Megrendelő, 
valamint a vizsgálatban részt vevő valamennyi nagykorú személy illetve törvényes képviselő 
számára a Megrendelőlapon megadott módon bocsátja rendelkezésre. A vizsgálati mintából 
nyert DNS preparátumot, a mérési adatokat és a Megrendelőlapot 10 évig megőrizzük. A 
vizsgálat eredményéből későbbi időpontban, a vizsgálatban résztvevő személyek illetve 
törvényes képviselő(ik) számára csak személyesen, személyazonosságuk igazolása mellett 
tudunk utólagos példányt kibocsátani. A laboratórium kizárólag az általa végzett teszt 
eredményéért vállalja a felelősséget. 

Felhívjuk a vizsgálat részvevőinek 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. 

A jegyzőkönyvezett mintavétellel összekötött apasági vizsgálattal összefüggésben a vizsgált 
személyek hozzájárulásával személyes és különleges adataikat kezeljük. Ezeket az adatokat 
a SYNLAB Hungary Kft. az egész vizsgálat során és azt követően is bizalmasan kezeli, az 
adatokkal kapcsolatban harmadik fél számára semmilyen formában nem ad felvilágosítást. A 
SYNLAB Hungary Kft. vizsgálattal összefüggő adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság NAIH-53881/2016. számú határozatával nyilvántartásba vette. 
A személyes adatok megadásával, illetve a vizsgálat során létrejött különleges adatok esetén 
az adatokat a vonatkozó jogszabályok (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) 
szerint kezeljük 

 


