Fagron Genomics

Schriftelijke toestemming patiënt

ID-Sticker

Voor het uitvoeren van het genetisch onderzoek, verwerken van de resultaten en de vragenlijst voor het opstellen van
uw persoonlijke rapport heeft Fagron Genomics uw schriftelijke toestemming nodig.
Verwerking van uw persoonsgegevens
Door middel van ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fagron Genomics voor het gebruik van uw
persoonsgegevens. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

•
•
•
•
•
•
•

Persoonsgegevens: wij verwerken uw DNA staal, persoonlijke informatie en uw contactgegevens.
Verantwoordelijke: FAGRON GENOMICS S.L.U. - Josep Tapiolas 150, 08226, Terrassa (Spain).
Doel: het uitvoeren van de aangevraagde genetische studie en het opstellen van een persoonlijk rapport.
Legitimiteit: uw schriftelijke toestemming.
Bewaren van persoonsgegevens: na het afsluiten van het onderzoek worden uw gegevens bewaard in
overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.
Gegevensoverdracht: uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Rechten: u heeft recht om te allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen
of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen om uw
gegevens beschikbaar te maken voor gegevensoverdracht en u kunt een verzoek indienen tot beperking van
de gegevensverwerking. Dit doet u door middel van een schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke genoemd
in dit document. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse
Agentschap voor Gegevensbescherming.

Voornaam:				………………………………………………………………………………………………………….........
Achternaam:			…….........……………………………………………………………………………………………………
Identiteitskaart/paspoortnummer :
…………………….........……………………………………………………………………………………
E-mailadres:			……………………………………………………….........…………………………………………………
Telefoonnummer:			…………………………………………………………….........……………………………………………
Door het ondertekenen van dit document geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In het
geval de patiënt niet tekenbevoegd is dient dit document te worden ondertekend door de wettelijke voogd.
Plaats:		 		……………………………………………………………………………………….........…………………
Datum: 				………………………………………………………………………………………….........………………
Handtekening patiënt (of voogd):		
…………………………………………………………………………………………….........……………
Algemene waarschuwingen voor de voorschrijver
Lees aandachtig de instructies voordat u met de test begint.
De kit dient door de voorschrijver te worden gebruikt.
De swab voor monstername is voor éénmalig gebruik, enkel voor de patiënt zoals vermeldt in deze verklaring.
Het kit betreft een in vitro diagnostische test voor uitwendig gebruik.
In overeenstemming met de huidige regelgeving worden alle componenten na gebruik vernietigd.
Verstuur na het afnemen van het staal het monster direct.
Naam voorschrijver:			…………………………………………………………………………………………………….........……
Behandelend medisch centrum:		
……………………………………………………………………….........…………………………………
Handtekening voorschrijver:		
…………………………………………………………………………………………………….........……
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