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MEGRENDELŐLAP 
JEGYZŐKÖNYVEZETT APASÁGI VAGY ANYASÁGI VIZSGÁLAT DNS-PROFIL ALAPJÁN 

MEGRENDELŐ ADATAI 

Megrendelő neve:     _____________________________________________________________________________ 

Postázási cím::   � � � � __________________________________________________________________ 

Telefon:  _____________________________    E-mail: _________________________________________________ 

Apaság 

Feltételezett apa + 1 gyerek � 
Feltételezett apa + 1 gyerek + anya � 
Feltételezett apa + 1 gyerek + Egyéb személy(ek) (+ gyerek, vagy + feltételezett apa) � 
Feltételezett apa + 1 gyerek + anya + Egyéb személy(ek) (+ gyerek, vagy feltételezett apa) � 

Anyaság � 

 

Apa neve:  __________________________________ 

Anya neve:   _________________________________ 

Gyermek neve:   ______________________________ 

További személy neve:  ________________________ 

Születési helye, ideje:  _________________________ 

Születési helye, ideje:  _________________________ 

Születési helye, ideje:  _________________________ 

Születési helye, ideje:  _________________________ 

HOGYAN ÉRTESÍTSÜK ÖNT A VIZSGÁLAT ELKÉSZÜLÉSÉRŐL, ILLETVE JUTTASSUK EL AZ EREDMÉNYT?  

Ön telefonál* (ez a lehetőség bármelyik alábbi eredménykiadási mód mellett is választható) � 

*Az eredmény telefonon történő bemondásához – kizárólag jelszó megadása ellenében – hozzájárulok: 

Aláírás _____________________   Jelszó: ______________________ 

Postai úton juttassuk el az eredményt a fent megadott címre � 

Az eredményt személyesen kívánja átvenni az alábbi SYNLAB mintavételi helyen � 

_______________________________ 

Az eredményt e-mailen** kéri fenti címre; titkosításhoz jelszó: __________________________ � 
** Az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, felhasználói és szolgáltatói a 

rendszer biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A SYNLAB Hungary kft. a személyes adatok védelme érdekében 

az eredményt jelszóval védett titkosított fájlként továbbítja, ennek ellenére nem vállal felelősséget az üzenet teljes és pontos - 

címzett(ek)hez történő – eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ 

felhasználásából, vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért saját számítástechnikai rendszerén kívül. 

MEGJEGYZÉSEK (Ide írhatja a vizsgálattal kapcsolatos bármilyen észrevételét, különleges kérését, megjegyzését stb.) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

FIZETÉS MÓDJA 

Megtörtént; a postai feladóvevény vagy a banki átutalás bizonylata mellékelve � 

Szerződött partnernek utólagos számlázással � 

Készpénzzel vagy bankkártyával, a SYNLAB mintavételi helyén � 

Befizetés időpontja: ____________________   Befizetett összeg: _____________________ Ft 

MELLÉKLET 

____  db Mintavételi jegyzőkönyv 

KÉRT VIZSGÁLAT 

MINTÁK 
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Az apasági vagy anyasági vizsgálat vállalási feltételei, 
tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 

A SYNLAB Hungary Kft. a rendelkezésre bocsátott mintákat csakis az apaság vagy anyaság minél pontosabb megállapítása vagy 
kizárása céljára használja, azokon a mintákat adó személyek kérése illetve hozzájárulása nélkül semmilyen más vizsgálatokat 
nem végez.  Sem a laboratórium által biztosított DNS-mintavevő eszköz, sem az elvégzett DNS-vizsgálat nem jelent semmilyen 
egészségügyi kockázatot a mintaadó számára. A vizsgálat nem egészségügyi célzatú, egészségügyi adat kezelése nem történik. 

A vizsgálat ügyvitelében kizárólag a Megrendelőlapon megadott kéréseket vesszük figyelembe. A SYNLAB Hungary Kft. a 
vizsgálat eredményét a vizsgálat befejezésekor a Megrendelő, valamint a vizsgálatban részt vevő valamennyi nagykorú személy 
számára a Megrendelőlapon megadott módon bocsátja rendelkezésre. A vizsgálat eredményéből későbbi időpontban a 
vizsgálatban résztvevő nagykorú személy számára csak személyesen, a Mintavételi jegyzőkönyvön szereplő személyi okmányok 
felmutatása mellett tudunk utólagos példányt kibocsátani.  

A jegyzőkönyvezett mintavétellel összekötött apasági (anyasági) vizsgálattal összefüggésben a vizsgált személyek 
hozzájárulásával a következő személyes és különleges adataikat kezeljük: 

• a Mintavételi jegyzőkönyvben feltüntetett személyes adatokat 
• a vizsgálat során nyert sejtekből készített DNS-mintát  
• a vizsgálat során nyert mérési adatokat és értékelést. 

A Mintavételi jegyzőkönyvön feltüntetett személyes adatokat a SYNLAB Hungary Kft. a bemutatott személyi okmányok alapján 
rögzíti; az okmány valódiságáért nem vállal felelősséget. A postázási nevet, címet vagy e-mail címet és jelszót kizárólag az 
eredmény eljuttatása céljából, a Megrendelőlapon megadott, és a számlán feltüntetett személyes adatokat (a számviteli 
törvénnyel összehangban) a számlázás és számlázási információk megőrzése céljára használjuk fel. Mindezen 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 vizsgálati adatokat, a mintából nyert DNS-oldat fel nem használt 
maradékát, a fel nem használt tartalék mintát és a Megrendelőlapot 5 évig megőrizzük. A vizsgálatban részt vevő valamennyi 
közreműködő a személyes adatokat és a vizsgálati eredményeket a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, úgymint a 2016/679/EU 
General Data Protection Regulation - 2016/679/EU Általános adatvédelmi rendelet és az Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint kezeli. A SYNLAB Hungary Kft. általános adatvédelmi tájékoztatója 
a honlapján, a https://www.synlab.hu/lakossagi/leiras/adatkezelesi-tajekoztato linken érhető el. 

Kérjük, hogy az alábbi pontok kitöltésével nyilatkozzanak személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 

Alulírott hozzájárulok a vizsgálattal összefüggő személyes adataim kezeléséhez:  

 
_______________________________________________ (Feltételezett apa aláírása) 
 
_______________________________________________ (Anya aláírása) 
 
_______________________________________________ (Nagykorú gyermek vagy kiskorú gyermek törvényes 

képviselőjének aláírása) 
_______________________________________________ (További vizsgált személy vagy törvényes képviselőjének 

aláírása) 
 
A megrendelő személyes adataival együttesen tárolt genetikai adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor személyesen, 
vagy a laboratóriumnak címzett  aláírt dokumentummal visszavonhatja. A visszavont hozzájárulás után a laboratórium azonnal 
megszűnteti az adatkezelést és erről tájékozatatja a vizsgálatba bevont felet is. 

Felhívjuk a vizsgálat részvevőinek figyelmét a Polgári Törvénykönyv és az Alaptörvény ide vonatkozó rendelkezéseire is: 
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. 
 

______________________________ 
Dátum 

______________________________ 
Megrendelő aláírása

 


