INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLECENIA
1. Zlecenie jest zgodne z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2006 nr 61 poz. 435) i z dnia 21 stycznia 2009 zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2009 nr 22, poz.128)
2. Zlecający wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności diagnostycznych, wykorzystanie próbek i ich wyników do celów laboratoryjnych / opracowań statystycznych bez ujawniania tożsamości Zlecającego.
3. Koszt wykonania badania – wg Cennika Laboratorium lub umowy.
4.Forma przekazania sprawozdania z badań: przez stronę internetową.
5.Jeśli wyniki badań wskazują na zagrożenie życia, zdrowia człowieka lub środowiska Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który podejmie działania przewidziane prawem (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz. 59).
6. Zmiana treści zlecenia wymaga formy pisemnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GeneMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem:
80-180 Gdańsk, ulica Piotrkowska 41C, NIP 5833320524, REGON 381212155, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000746478,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), na podstawie z art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit.c
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej, oraz w celu
realizacji obowiązku prawnego.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych - prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
5.w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS oraz podwykonawcom

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania badań laboratoryjnych. Konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych usług.
10. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
iod@geneme.eu

