
 

Prin urmare, îmi exprim consimțământul (în numele pacientului) pentru:  Da Nu Semnătură 

1. Colectarea probei(lor) biologice  

2. Prelucrarea și efectuarea testului/testelor asupra probei(lor) biologice  

3. Analizarea probei(lor) biologice în scopul furnizării pacientului rezultatele testului  

4. Rezultatele testului/testelor vor fi furnizate și trimise către medicul trimițător   

 

În plus, îmi exprim consimțământul pentru: Da Nu Semnătură 

Proba(le)  biologică(e) a/ale pacientului va/vor fi anonimizată(e)  și utilizată(e)  în mod ano- 
nim pentru cercetare 

 

Proba(le) biologică(e) a/ale pacientului va/vor fi utilizată(e) în scopuri de asigurare a 
calității serviciilor de către LABORATOARELE SYNLAB SRL și RENAR 

 

Date de identificare ale pacientului:  Nume și prenume: ........................................................................ CNP: ..............................................  

Date de identificare ale terțului: Nume și prenume: ............................................................................ CNP: ............................................... 

•  Vă rugăm citiți acest formular cu atenție.................................................
•  Vă rugăm să ne adresați întrebări, dacă dvs. sau pacientul aveți  nelămuriri suntem aici să vă ajutăm...............................................
Noi, operatorul de date, pentru a putea oferi serviciile solicitate 
trebuie să:......................................................................................................
            •  Colectăm și să prelucrăm datele personale ale dvs. și ale
               pacientului care v-a împuternicit cu predarea probei(lor),.......
               cum ar fi nume, adresă, data nașterii, CNP, sex........................
            •  Preluăm proba(e) biologică(e)  ......................................................
Vom utiliza proba(ele) biologică(e) a/ale pacientului numai pentru 
efectuarea testului/testelor și pentru a comunica rezultatul 
testului/testelor pacientului, sau dvs. și medicului pacientului (dacă 
pacientul a solicitat acest lucru), cu excepția cazului în care și-a 
exprimat acordul cu privire la prelucrarea probei(lor) biologice în 
scop de cercetare/dezvoltare și/sau pentru asigurare a calității 
serviciilor. Mai multe detalii găsiți mai jos în secțiunea  .................
”Consimțământul dvs. informat și explicit”.........................................
Numele, adresa și alte date personale pe care ni le comunicați 
(inclusiv datele personale ale pacientului) vor fi utilizate pentru a 
comunica rezultatul/rezultatele testului/testelor pacientului sau dvs. 
și medicului pacientului (dacă pacientul a solicitat acest lucru) și în 
scop de facturare. Stocăm și procesăm proba(le) biologică(e) 
conform Politicii Globale Synlab de Rentenție a Datelor. Dacă doriți 
informații suplimentare vă rugăm să contactați Responsabilul de 
Protecția Datelor, email: dpo.RO@synlab.com Pentru a vă furniza 
serviciile solicitate, este posibil să vă transmitem proba(le) 
biologică(e) și datele personale cum ar fi nu- mele, data nașterii și 
sex, precum și date cu caracter sensibil  în Statele Unite sau către 
entități din grupul Synlab din state precum Turcia și Elveția, sau alți 
furnizori de servicii din afara grupului din Uniunea Europeana, sub-
împuternicite pentru prestarea serviciilor. Pentru protejarea 
confidențialității și securității probei(lor) biologice a/ale pacientului și 
a datelor dvs. personale și ale pacientului și pentru a reduce orice risc 
pe perioada în care acestea se află în SUA/Turcia/Elveția, am 
implementat măsuri adecvate astfel încât proba(ele) biologică(e) 
a/ale pacientului, precum și datele dvs. personale și ale pacientului 
să   fie protejate și prelucrate într-o manieră securizată. Vă rugăm să 
trimiteți un email către Responsabilul de Protectia Datelor, email: 
dpo.RO@synlab.com, dacă doriți să aflați mai multe despre aceste 
măsuri și garanții sau dacă doriți să primiți o copie  a acestora.
Consimțământul  pe  care  îl  acordați  în  numele  pacientului este în 
totalitate voluntar. În cazul în care nu vă exprimați consimțământul nu 
vom putea prelua proba(ele) biologică(e) și efectua testul/testele 
solicitate de dvs............................................................................................
            •  Vă solicităm acordul pentru a utiliza proba(le) biologică(e)     a/ale pacientului în formă anonimizată (pacientul nu va mai   putea fi identificat în niciun fel) în scopuri de cercetare    Pentru a putea anonimiza probele biologice ale
     pacientului mai întâi trebuie să le prelucrăm, iar ulterior

pacientul nu va mai putea fi identificat în niciun fel
În cazul în care vă exprimați acordul vom prelucra datele   
conform legislației aplicabile..........................................................

•  Vă solicităm acordul pentru a utiliza  ...........................................
proba(le) biologică(e) a/ale pacientului în scopuri de 
asigurare a calității serviciilor.  ................................................
Vom prelucra proba(le) biologică(e) a/ale pacientului 
pentru a efectua teste de asigurare a calității, care constau 
în compararea rezultatelor analizelor cu serviciile solicitate 
de dvs., în scopul verificării calității și corectitudinii 
serviciilor furnizate de personalul Synlab. În cazul în care vă 
exprimați acordul vom prelucra datele conform legislației 
aplicabile...........................................................................................

Nu sunteți obligat să vă exprimați consimțământul pentru niciunul din 
scopurile de mai sus. Furnizarea serviciului solicitat de către dvs nu 
va fi afectată în niciun fel dacă nu veți consimți la utilizarea probei 
biologice a pacientului în scopuri de cercetare/ dezvoltare și/sau 
asigurare a calității........................................................................................
Puteți să retrageți consimțământul pentru prelucrare în orice 
moment. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează prelucrarea 
probei(lor) biologice a/ale pacientului și/sau a datelor personale care 
a avut loc înainte de retragerea consimțământului. Dacă doriți să vă 
retrageți consimțământul, vă rugăm să contactați Responsabilul de 
Protectia Datelor, email: dpo.RO@synlab. com. În măsura în care ne 
este permis acest lucru, vom șterge datele dvs personale. Vă rugăm 
să rețineți că legislația aplicabilă permite SYNLAB să păstreze datele 
personale în mod legal, atunci când este necesar, pentru îndeplinirea 
unei sarcini desfășurate în interes public sau, din motive de interes 
public în domeniul sănătății publice, pentru arhivare în de interes 
public sau de cercetare științifică sau de scopuri statistice sau de 
stabilire, exercitare sau apărare unui drept...............................................
Prin semnarea acestui formular de consimțământ și prin bifarea 
opțiunilor în fiecare căsuță de mai jos:.......................................................
            •  în calitate imputernicit al pacientului, îmi exprim în mod 

expres consimțământul ca operatorul de date și entități sub-
împuternicite pentru prestarea serviciilor să colecteze, să 
prelucreze și să utilizeze proba(le) biologică(e) a/ale 
pacientului în scopul efectuării testului/testelor solicitate

            •  declar că am avut ocazia (și, unde a fost posibil, pacientul 
a avut ocazia) să pună orice fel de întrebări..................................

            •  declar că am primit răspunsuri clare la toate întrebările 
mele. În cazul în care nu a fost necesară formularea de 
întrebări, vă rugăm să bifați această căsuță....................

Înțeleg că acest consimțământ a fost acordat doar pentru prele-
varea probei(lor) biologice necesare furnizării serviciilor solicitate și 
că nu vor fi efectuate alte teste asupra probei(lor) biologice pre- 
levate. Înțeleg că dacă îmi exprim acordul, proba(le) biologică(e) 
anonimizată(e) a/ale pacientului poate/pot fi utilizată(e) în scopuri de 
cercetare/ dezvoltare și/sau asigurare a calității......................................
În cazul în care aleg oricare dintre opțiunile cercetare/ dezvoltare 
și/sau asigurarea calității, înțeleg că proba(le) biologică(e) a/ale 
pacientului vor fi utilizate pentru unul sau mai multe procese, conform 
alegerii pe care am făcut-o..........................................................................

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT AL TERȚULUI

www.synlab.ro 
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