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Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych, biochemicznych lub laboratoryjnych
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ustawą RODO
Ja niżej podpisana/y zlecam Dietetica – Ewa Stachowska wykonanie niżej określonego/określonych badania/ń:
1. genetyczne
2. biochemiczne
3. laboratoryjne
(proszę zaznaczyć, jakie)
w celu ustalenia indywidualnych zaleceń dietetycznych dla mnie lub osoby, której jestem opiekunem ustawowym.

Dane pacjenta
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
data urodzenia …………………………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………..………….…………
nr. zlecenia w systemie CRM Dietetica ……………………………………………………………….…………
W przypadku pacjenta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zgodę wypełnia rodzic lub sądownie ustanowiony opiekun ustawowy

Dane opiekuna ustawowego
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..……
Niniejszym zlecam wykonanie badania jw. i jego interpretację Profesor dr hab. n. med. Ewie Stachowskiej, świadczącą porady
dotyczące prawidłowego żywienia człowieka, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Dietetica-Ewa Stachowska.
Wyrażam zgodę, aby pobrany ode mnie (lub osoby, dla której jestem opiekunem ustawowym) materiał biologiczny w
postaci wymazu naskórka i śliny z wewnętrznej strony obydwu policzków lub krew/surowica krwi został wykorzystany do
wykonania badań genetycznych lub innych do wykonania których może być wykorzystany materiał biologiczny taki jak: mocz lub
kał. Badanie/a zlecam w celu dobrania na ich podstawie indywidualnych zaleceń dietetycznych. Zostałem/am poinformowany/a
o konieczności przetwarzania moich danych osobowych w związku z wykonywaniem diagnostyki genetycznej i lub innej teraz
zleconej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.), oraz unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO), i powierzam je w celu realizacji
niniejszego zlecenia w tym powiadomienia mnie o ich wykonaniu i przekazaniu wyników na adres, który wskazuję.
Przyjmuję również do wiadomości i wyrażam zgodę, aby po jednym roku od wykonania zleconej usługi, wyniki badania, jego
interpretacje oraz informacje o moim stanie zdrowia zostały usunięte, kończąc okres ich przetwarzania.
Zostałem/am także poinformowany/a, że w przypadku zlecenia badania genetycznego:
1. Pobrany materiał biologiczny zostanie użyty w celu izolacji materiału genetycznego oraz wykonania testów genetycznych.
2. Wyizolowany DNA będzie przechowywany w właściwych warunkach, istnieje jednak ryzyko degradacji DNA
(proces naturalny), dlatego może zaistnieć potrzeba ponownego pobrania materiału.
3. Jeżeli w okresie 2 miesięcy poprzedzających pobranie materiału biologicznego do badań genetycznych wykonano u
mnie/dziecka transfuzję krwi/szpiku kostnego, poinformuję o tym osobę, przyjmującą moje zlecenie na wykonanie
badania genetycznego. Przejście transfuzji krwi/szpiku kostnego w okresie 2 miesięcy poprzedzających pobranie próbek
materiału genetycznego może skutkować uzyskaniem nieprawidłowego wyniku badania, co może mieć również wpływ
na jego interpretację.
4. Wyizolowany materiał genetyczny będzie utylizowany po wykonaniu badań i nie ma możliwości wykonania ponownych
badań bez pobrania nowej próbki.
5. Moje dane osobowe i informacje o moim stanie zdrowia będą traktowane jako poufne i nie będą udostępnione osobom,
nie upoważnionym, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, zlecająca badanie udzieli pisemnego upoważnienia na wydania
wyników badania oraz jego interpretacji innej osobie lub wskazanemu przez nią lekarzowi.
6. Jeżeli w okresie pomiędzy pobraniem materiału do badania, a datą wydania jego wyniku osoba badana ukończy 16 rok
życia, to przed wydaniem tego wyniku konieczne będzie podpisanie przez nią dokumentu z podobnymi zgodami.
7. Zostałem/am poinformowany/a, że wynik badania materiału DNA wymaga jego właściwej interpretacji, którą otrzymam
w formie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej, który wskażę.
8. Wrażam zgodę na przekazanie wyniku badań drogą elektroniczną, w zgodzie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Regulamin Dietetica Ewa Stachowska jest dostępny na stronie www.dietetica.com.pl
………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość i data

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

podpis zlecającego lub jego opiekuna ustawowego

