ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO SARS-CoV-2 –
test molekularny rRT PCR/test antygenowy*

*niepotrzebne skreślić

Wypełnia Laboratorium

Data i godz. przyjęcia materiału :

Nr próbki :

Dane pacjenta
Nazwisko:
Pesel:
Adres ulica/nr domu:
Nr tel.
Rodzaj dokumentu:

Imię:
Data urodzenia:
Kod pocztowy/miejscowość:
e-mail:
Nr dokumentu:

Płeć: M/K

Zlecający (jeśli nie jest nim pacjent)
Nazwisko:
Pesel:
Adres ulica/nr domu:
Nr tel.

Imię:
Data urodzenia:
Kod pocztowy/miejscowość:
e-mail:

Płeć: M/K

Zlecający potwierdza, że ma prawo do stanowienia w imieniu nieletniego na podstawie art.98 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego
data…………………………….

podpis…………………………………………………….

Data i godz. pobrania materiału:
Osoba pobierająca materiał:

Miejscowość:
Podpis:

Lekarz kierujący na badania (jeśli dotyczy):
Poradnia:
Rodzaj materiału
Wynik
Faktura

wymaz z nosogardzieli

wymaz z gardła

w j.polskim

w j.angielskim

TAK/NIE

Dane do faktury

Dodatni wynik badania zostanie przekazany do właściwego Oddziału Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Podpis zleceniodawcy lub osoby upoważnionej**

……………………………………………………

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

…………………………………………………………

**Wyrażam zgodę na pobranie materiału i wykonanie badań w kierunku SARS COV-2
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią Klauzuli Informacyjnej

Wzór formularza obowiązuje od 1.09.2021r.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OSOBY PODDAJĄCEJ SIĘ
WYKONANIU TESTOWI W KIERUNKU SARS-COV-2 W AQUANET LABORATORIUM SP.
Z O.O.
(DALEJ „ADMINISTRATOR”)
SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,
na podstawie art. 13 i/lub art. 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonujące działalność leczniczą polegającą na
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, z siedzibą w
Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych
osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod
adresem daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl.
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe w zakresie takich danych jak:
− nazwisko i imię,
− PESEL,
− Płeć,
− Data urodzenia,
− Adres miejsca zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
− Nr telefonu,
− Adres e-mail
− Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość,
− Dane osoby zlecającej (jeśli nie jest nim pacjent) w zakresie: nazwisko, imię, PESEL,
płeć, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy,
miejscowość), nr telefonu, adres pocztu elektronicznej, oświadczenie o prawie do
stanowienia w imieniu nieletniego na podstawie art.98 Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego, podpis
− Dane kontaktowe lekarza kierującego na badanie (jeśli dotyczy) w zakresie: imię,
nazwisko, nazwa jednostki kierującej,
− Rodzaj pobranego materiału (wymaz z nosogardzieli, wymaz z gardła),
− Dane niezbędne do wystawienia faktury (jeżeli dotyczy),
− Forma płatność (szybkie płatności PayU, przelew, gotówka/karta na miejscu w
Poznaniu),
− Podpis,
− Wartość zamówionego badania,
− Dane dotyczące założenia konta i/lub korzystania z usług sklepu dostępnego pod
adresem https://aqlab.pl/ - szczegóły dotyczące zakresu zbieranych danych dostępne
są pod adresem: https://aqlab.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/7
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług z
zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 i przekazaniu
informacji o wynikach uprawnionym podmiotom.
5. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie:
a. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce
laboratoryjnej oraz Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz z aktami wykonawczymi, w związku z
przeprowadzeniem badania na obecność wirusa Covid-19 i rejestracja wyniku w systemie

teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do
spraw zdrowia
b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych
interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego)
RODO w szczególności wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania
zakażenia lub choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 i przekazania danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu,
c. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora), art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych
interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego)
RODO w związku z przeprowadzeniem badania na obecność wirusa Covid-19 i
przekazaniu informacji o wynikach osobie zlecającej,
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia (jeżeli nie narusza to obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego). Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać
wiadomość pocztową na adres daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak
na konieczność wypełnienia celu przetwarzania oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno
organizacji pracy może udostępniać dane następującym odbiorcom danych w zakresie obsługi
księgowej, prawnej, informatycznej oraz podmiotom kontrolującym, świadczącym usługi w
zakresie ochrony danych osobowych, lub innym podmiotom upoważnionym na postawie
przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu
określonego w pkt. 4 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych
roszczeń.

……………………………………………
(DATA I PODPIS ZLECENIODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ)
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