
OBJEDNÁVKA TESTU:

Sentis ColoTect CRC Screening (HW2128) CENA: 249,- €

Vyplnenú a podpísanú objednávku nechajte u ošetrujúceho/objednávajúceho lekára a jej scan/
fotku zašlite e-mailom, prípadne poštou na adresu: 

Email: colotect@zentya.sk; Zentya a.s., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
Telefón: +421 915 842 336 

Bez vyplnenej, podpísanej a podľa uvedených pokynov zaslanej objednávky nemôže byť vzorka analyzovaná.

INFORMÁCIE K PLATBE – zaškrtnite spôsob platby: 

Platba služby v zdravotníckom zariadení/u objednávajúceho lekára

Platba služby na účet Zentya a.s. IBAN: SK91 1100 0000 0029 4402 4041 

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko (testovanej osoby). 

Ďalšie informácie:
O ďalšom postupe Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár, ktorý Vám oznámi aj termín predpokladaného výsledku testu (spravidla do 10 dní, najneskôr
do 3 týždňov). Služba neinvazívneho prenatálneho genetického skríningu sa považuje sa poskytnutú/splnenú spoločnosťou Zentya, a.s. dňom, kedy
objednávateľka obdrží (od spoločnosti Zentya, a.s., alebo od jej zmluvného partnera) výsledok genetického skríningu v anglickom jazyku s prekladom do
slovenského jazyka, s čím objednávateľka vyjadruje svoj súhlas podpisom tejto objednávky.
Dodávateľ NIFTY testov, spoločnosť BGI Europe A/S so sídlom na Ole Maaloes Vej 3, DK-2200 Copenhagen, Dánsko (nadnárodná spoločnosť,
zaoberajúca sa prenatálnym neinvazívnym testovaním), ponúka možnosť voliteľného poistenia, ktoré zahŕňa poskytnutie testov NIFTY; údaje o voliteľnom 
poistení sa nachádzajú vo formulári voliteľného poistenia na webstránke www.niftypro.sk. Pokiaľ si objednávateľka zvolí toto poistenie, berie na vedomie,
že poistenie je zmluvným vzťahom medzi objednávateľkou a spoločnosťou BGI Europe A/S (t.j. nie spoločnosťou Zentya, a.s.).

Ďalšie informácie nájdete na www.niftypro.sk

Bez úhrady ceny služby nemôže byť vzorka analyzovaná.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
O ďalšom postupe Vás bude informovať váš ošetrujúci/objednávajúci lekár, ktorý Vám oznámi aj termín predpokladaného výsledku testu (spravidla do 6, 
najneskôr do 10 pracovných dní). Služba neinvazívneho genetického skríningu kolorektálneho karcinómu sa považuje za poskytnutú/splnenú 
spoločnosťou Zentya, a.s. dňom, kedy objednávateľ obdrží (od ošetrujúceho/objednávajúceho lekára, prípadne od spoločnosti Zentya, a.s.) výsledok 
skríningu v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka, čím objednávateľ vyjadruje svoj súhlas podpisom tejto objednávky. Dodávateľom 
služby neinvazívneho testu Sentis ColoTect CRC je spoločnosť BGI Europe A/S so sídlom na Ole Maaloes Vej 3, DK-2200 Copenhagen, Dánsko. 

OBJEDNÁVKA 

ColoTect 
 Neinvazívny test na diagnostiku rakoviny hrubého čreva a konečníka (CRC)

OBJEDNÁVATEĽ (testovaná osoba):
Meno, Priezvisko: __________________________________________________________________________________________________________ 

Ulica, Číslo domu, Mesto, PSČ: ________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ Tel. číslo: ____________________________________________________

Ošetrujúci/objednávajúci lekár:  __________________________________________________________________________________________________

Spoločnosť BGI je jednou z popredných svetových organizácií pre genomiku. Test Sentis ColoTect na CRC má ECD certifikáciu.

Ďalšie informácie nájdete na www.colotect.sk

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie spracúvanie mojich osobných údajov poskytovateľom služby, distribútorom a prevádzkovateľom - 
spoločnosťou Zentya, a.s., v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe (ďalej len „GDPR“) na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi mnou a spoločnosťou Zentya, a.s. 
a to na moju žiadosť, ako aj na účel plnenia záväzkov z takéhoto zmluvného vzťahu (služba neinvazívneho genetického testu Sentis ColoTect CRC - 
skríningu kolorektálneho karcinómu, ktorý bude vykonaný analýzou vzorky stolice (odobratým vlastným odberom), prekladom a doručením výsledkov 
genetického skríningu). Zároveň beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uvedeného zmluvného vzťahu a plnenie 
zmluvného vzťahu je právnym základom spracovania osobných údajov v súlade s GDPR. Svojím podpisom potvrdzujem, že dobrovoľne udeľujem 
spoločnosti Zentya, a.s. súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov – t.j. údajov týkajúcich sa zdravia, resp. genetických údajov (ktoré 
sú výsledkom genetického skríningu), v rozsahu údajov uvedených v žiadanke, vo výsledku skríningu, resp. v interpretácii výsledku skríningu. Beriem     
na vedomie, že osobitná kategória osobných údajov (t.j. údajov týkajúcich sa zdravia vrátane údajov, ktoré sú výsledkom genetického skríningu) je 
spracúvaná na základe mnou udeleného výslovného súhlasu s ich spracúvaním na vyššie opísaný účel (plnenie záväzkov zo zmluvného vzťahu). Svojim 
podpisom potvrdzujem, že súhlasím so zasielaním výsledkovej správy testu Sentis ColoTect CRC prostredníctvom e-mailu, alebo na moju 
korešpondenčnú adresu. Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že pred podpísaním tejto objednávky som si prečítal/a a porozumel/a informovanému 
súhlasu s genetickým testovaním uverejneným na www.colotect.sk, ako aj informáciám o ochrane osobných údajov uvedených na www.colotect.sk,  
v ktorých sú obsiahnuté všetky informácie o spracovaní mojich osobných údajov a všetky práva, ktoré mám ako dotknutá osoba v zmysle GDPR.             
S textom Informačnej povinnosti som sa riadne oboznámil/a, jej obsahu rozumiem a v prípade akýchkoľvek otázok v spojitosti so spracúvaním mojich 
osobných údajov som informovaný/á, že mám možnosť sa obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@zentya.sk.

Dátum objednávky: _______________________   Podpis objednávateľa (testovaná osoba): ___________________________________

http://www.niftypro.sk/



