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Σελ. 1 από 2 

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

Κωδ. Εργαστηρίου: _______ 

Αρ. Παραπεμπτικού:_______ 

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Γενετικής 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερ/νία λήψης δείγματος: _____________________________ Ημερ/νία αποστολής δείγματος: ________________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο: _________________________________ Πατρώνυμο:  _________________  Ημ/νία γέννησης: ____________  

 

Διεύθυνση:_________________________________________ Πόλη:_________________________Τ.Κ.: ___________________ 

Τηλέφωνο: _______________________  email: _________________________________________________________________ 

Αιτία παραπομπής: ________________________________________ Ημέρα του εμμηνορρυσιακού κύκλου: _______________ 

Ημ/νια λήψης τελευταίας αντιβιοτικής αγωγής: _________________________ Τρόπος χορήγησης: _______________________ 

Για την εξέταση                                                           η λήψη γίνεται από τη 15η έως την 25η ημέρα του κύκλου. Σε περίπτωση 

ορμονοθεραπείας η λήψη γίνεται κατά την εκκριτική φάση (δεύτερο δεκαπενθήμερο) του κύκλου. 

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

□ Τραχηλικό επίχρισμα   □ Κολπικό επίχρισμα   □ Υλικό ενδομητρίου    □ Υγρό ενδομητρίου  

□ Βιοπτικό υλικό τραχήλου σε κύβο παραφίνης (FFPE)   □ Άλλο: ________________________ 

ΘΕΡΑΠΩΝ/ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________ 

Τηλ.: _____________ Fax: ___________ email: ___________ 

Ονοματεπώνυμο: _____________________________________ 

Τηλ.: _____________ Fax: ___________ email: _____________ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

□ Μοριακή ανίχνευση 10 σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων (STD panel) 
□ Μοριακή ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των 

ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV) 

□ Άλλo: _______________________________________________  

 

 
 
 

□ Μοριακός έλεγχος βακτηριακής χλωρίδας ενδομητρίου  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ζητώ και συναινώ όπως τα αποτελέσματα των εξετάσεών μου δοθούν    □ σε εμένα τον ίδιο    □ στον παραπέμποντα ιατρό                                  

□ σε άλλο πρόσωπο με στοιχεία παραλήπτη: (Ονοματεπώνυμο) ____________________________________________________________ 

Τρόπος παραλαβής αποτελεσμάτων: □ από το Genesis Genoma Lab □ email □ fax □ ταχυδρομικά 

Υπογραφή _______________________________________________ 

Για τη διενέργεια των εξετάσεων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή της δήλωσης συναίνεσης που θα βρείτε στην επόμενη σελίδα. 

Υποχρεωτικά πεδία 
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Σελ. 2 από 2 

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

Κωδ. Εργαστηρίου: _______ 

Αρ. Παραπεμπτικού:_______ 

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Γενετικής 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Η εταιρεία Genesis Genoma Lab αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε 
δυνατής προσπάθειας προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Με το γνώμονα αυτό, το εργαστήριο Genesis Genoma Lab σας γνωστοποιεί ότι: 
1. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται η Εταιρεία, κατά περίπτωση είναι: 

• δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ ή διαβατήριο, οικογενειακή κατάσταση), δεδομένα επικοινωνίας 
(π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, email), στοιχεία συζύγου/συντρόφου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ ή διαβατήριο, τηλέφωνο, email), σύσταση. 

• ειδικής κατηγορίας δεδομένα υγείας (π.χ. γενετικά δεδομένα), ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα άλλων σχετικών ιατρικών αναλύσεων, τυχόν φαρμακευτική αγωγή κ.α. 

• πληροφορίες για την αποπληρωμή, πληροφορίες τραπεζικών καρτών/λογαριασμών. 
2. Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία είναι κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: 

• η παροχή υπηρεσιών υγείας και επαγγελματικής ιατρικής. 

• η ταυτοποίηση του δείγματος που έχετε προσκομίσει στο εργαστήριο, καθώς και η διεξαγωγή, ιατρική διάγνωση και ερμηνεία των γενετικών αναλύσεων. 

• η επικοινωνία μαζί σας σχετικά με αιτήματα ενημέρωσης που μας έχετε αποστείλει, προγραμματισμό ραντεβού και αποστολή των απαντήσεων των εξετάσεών σας. 

• η άμεση εμπορική προώθηση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίου, newsletter) και της τηλεφωνικής επικοινωνίας 
μαζί σας, εφόσον συναινείτε, ελεύθερα και αβίαστα. 

3. Πηγή των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται την εταιρεία και γνωστοποιεί δεδομένα του ιδίου ή/ και τυχόν τρίτου, οι 
έχοντες τη γονική μέριμνα, ιατροί, ιατρικές εταιρείες, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών, λοιποί επαγγελματίες του τομέα 
υγείας, εργαστήρια, ανδρολογικά κέντρα, μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τράπεζες κρυοσυντήρησης κ.α. 

4. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι απόρρητη και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για τη 
διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα τους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας, 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αυτής, συνεργάτες με υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, συνεργάτες ιατρούς, ιατρούς/εταιρείες που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής αυτών, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, συνεργαζόμενα εργαστήρια, οι οποίοι όλοι 
δεσμεύονται στην τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της εχεμύθειας ή/και του επαγγελματικού απορρήτου. Στους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ανήκουν ακόμα κατά περίπτωση συνεργαζόμενα εργαστήρια γενετικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυχόν αντιπρόσωποι σας εφόσον τους τελευταίους 
έχετε εξουσιοδοτήσει σχετικώς και υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν προς απόδειξη δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. 

5. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συμβληθεί η εταιρεία και οι οποίες 
επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, καθώς και το προσωπικό αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας ή/και της εχεμύθειας ή/και του επαγγελματικού απορρήτου (ειδικότερα εταιρείες πληροφορικής, χειριστές λογισμικού και ιατρικών μηχανημάτων, 
εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαγνωστικά κέντρα). 

6. Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου, ανάλογα και με τη φύση της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής βάσει των διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας εκτείνεται έως και τα 20 χρόνια.  

7. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα φύλαξης του γενετικού σας υλικού έχει οριστεί από το εργαστήριο στο 1 έτος. Εάν δεν επιθυμείτε τη φύλαξη του γενετικού σας υλικού 
μετά τη ολοκλήρωση της εξέτασης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εργαστήριό μας. 

8. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα στο εργαστήριό μας σε περίπτωση που επιθυμείτε την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ́ή περιορισμό́ της επεξεργασίας των 
δεδομένων σας ή άλλη σχετική πληροφορία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσης, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα αιτήματα υποβάλλονται με τη 
συμπλήρωση κατάλληλου εντύπου που θα σας παρέχει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μετά από επικοινωνία στο email dpo@genlab.gr. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
 
Ζητώ, συναινώ και εξουσιοδοτώ όπως το Genesis Genoma Lab προβεί στις ως άνω επιλεγμένες μοριακές αναλύσεις.  
Κατανοώ ότι: 
• οι μοριακές αναλύσεις είναι πολύπλοκες και ευαίσθητες και έχουν πιθανότητα σφάλματος λόγω προβλημάτων στην ποιότητα ή/και την ταυτότητα του προς ανάλυση 

δείγματος, ύπαρξης πολυμορφισμών ή άλλων τεχνικών ζητημάτων.  
• όλα τα αποτελέσματα καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο και είναι εμπιστευτικά. 
• η εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία μου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ημ/νία γέννησης. 
• σε περίπτωση που το δείγμα κριθεί ακατάλληλο για μια ή περισσότερες επιλεγμένες εξετάσεις, αυτό θα καταστραφεί και θα ζητηθεί καινούργιο χωρίς επιπλέον 

χρέωση. 
• το δείγμα πρόκειται να ελεγχθεί μόνο για τις ως άνω επιλεγμένες/αιτούμενες μοριακές αναλύσεις και δεν αποκλείει την ύπαρξη άλλων μικροοργανισμών. 
• το Genesis Genoma Lab προτίθεται κατά περίπτωση να χρησιμοποιήσει το γενετικό υλικό του δείγματός μου, τα κλινικά μου στοιχεία ή/και τα αποτελέσματά μου, 

αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση και αξιολόγηση των εξετάσεών μου, ανώνυμα και κωδικοποιημένα για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ελέγχους 
διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση άρνησής μου για τη συμμετοχή του δείγματος ή/και των αποτελεσμάτων μου σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες 
καθώς και σε ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, αυτό δε θα επηρεάσει την ολοκλήρωση της εξέτασής μου. 

Δηλώνω ότι: 
• οι κλινικές πληροφορίες και το ιατρικό ιστορικό που χορήγησα είναι αληθείς και ακριβείς.  
• δεν μπορεί να γίνει μερική αναπαραγωγή της έκθεσης αποτελεσμάτων χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μου εκτός της περίπτωσης εισαγγελικής παρέμβασης. 
• έχω διαβάσει και ενημερωθεί για τη πολιτική διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του γενετικού υλικού, καθώς και για τα δικαιώματά μου 

αναφορικά με αυτά. 
 

Συναινώ στη χρήση των κλινικών μου στοιχείων ή/και του εναπομείναντος γενετικού υλικού του δείγματός μου 

                για ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Συναινώ στην αποστολή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίου, newsletter). 

Συναινώ στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 
 Ημερομηνία 

__________________________ 

Όνομα και υπογραφή του δηλούντος 

__________________________ 

Επέλεξε ένα από τα ακόλουθα: 

□ Ο ίδιος   □  Ο γονέας   □ Ο νόμιμος κηδεμόνας 

□ NAI / □ OXI 

□ NAI / □ OXI 

□ NAI / □ OXI 
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