
Інформована добровільна  згода Клієнта на надання медичних послуг та 
 обробку персональних даних 

 

Підписанням даної Інформованої добровільної згоди, 
Я надаю згоду на медичне втручання із взяття біологічного матеріалу у мене (моєї дитини) та проведення 
лабораторних досліджень зазначених у Замовлені. 
Я ознайомлений(а) та згоден(а) з вимогами щодо підготовки до досліджень, попереджений(а) про 
можливість отримання некоректного результату аналізів при порушенні вказаних правил. 
ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» не несе відповідальності за якість принесеного та наданого біоматеріалу, 

забір якого був здійснений третіми особами/суб’єктами господарювання та залишає за собою право 
відбракування біоматеріалу при недотриманні правил взяття, зберігання та транспортування. Мені відомо, 
що у випадках порушення третіми особами, які здійснюють взяття, маркування, транспортування 
біологічного матеріалу, правил такого взяття, маркування, транспортування можливе отримання 
некоректних результатів аналізів. 
Я повідомив(ла) медичного працівника про алергічні реакції на медичні препарати. У разі виникнення 
ускладнень (як-от втрата свідомості) під час медичного втручання, я заздалегідь даю згоду на 
застосування усіх необхідних та можливих заходів для їх усунення. 
Зобов’язуюсь негайно повідомляти відповідального працівника ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» про 
будь-яке погіршення самопочуття (самопочуття дитини) під час здійснення медичного втручання. 
Я розумію, що забір біологічного матеріалу може спричинити дискомфорт (фізичні чи психологічні 
відчуття, що не несуть загрози здоров’ю Замовника/дитині Замовника та зникають після закінчення 
процедури забору). 
Зобов’язуюсь виконувати дії, що залежать від мене, задля недопущення появи синцю (гематоми) під час 
забору венозної крові. Мною усвідомлено, що в разі їх недотримання збільшується вірогідність появи 
синцю (гематоми). Я розумію, що у разі виникнення синцю (гематоми) рекомендовано звернутись до 
медичного персоналу Виконавця для надання необхідної невідкладної медичної допомоги. 
Я даю згоду на те, що результати досліджень можуть бути передані ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» 

вказаним мною особам, в тому числі лікарю. 
Я згоден(а) з тим, що ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» залишає за собою право: змінити термін видачі 
результатів досліджень, за наявності обставин, що можуть впливати на скорочення чи продовження 
терміну виконання дослідження. 
Я надаю свою добровільну згоду на обробку (а саме: збирання, накопичення, зберігання, використання, 
поширення, знеособлення, знищення) моїх (моєї дитини) персональних даних з метою проведення 
лабораторних досліджень із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Я даю 
згоду на внесення до локальної інформаційної системи ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» моїх (моєї 
дитини) персональних даних, в тому числі результатів лабораторних досліджень. Погоджуюсь на 
отримання інформації про запис на обстеження, готовність досліджень за допомогою SMS-повідомлення, 
результатів досліджень на електронну адресу, зазначену мною, та іншої інформації щодо охорони 
здоров’я, медичних послуг у електронних та SMS-повідомленнях. Мене повідомлено про забезпечення 
конфіденційності моїх (моєї дитини) даних. 
Мені було повідомлено, що дана інформована згода зберігається в електронній формі в архіві ТОВ 
«Лабораторія Глобал Тест», та я підтверджую, що копія цієї інформованої згоди визнається достатнім 
доказом факту наявності згоди на медичне втручання та згоди на обробку зазначених у ній даних. 
 

Метою обробки наданих мною персональних даних є проведення ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» 

лабораторних досліджень наданого біологічного матеріалу та надання мені, або вказаним мною особам, 
можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних, зокрема результату лабораторних 
досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов'язаної з результатами лабораторних 
досліджень та станом здоров'я, в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану 
здоров'я (далі - «Мета обробки»). 

Мені було роз’яснено порядок доступу до наданих мною персональних даних, право внесення в них змін 
чи припинення обробки таких персональних даних. 
Я погоджуюсь, що ТОВ «Лабораторія Глобал Тест» має право на передачу (поширення) персональних 
даних третім особам, яким Володілець повинен надавати персональні дані пацієнтів відповідно до 
чинного законодавства (міністерство охорони здоров’я та його відповідні структури, органам державної 
влади та місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати контроль за дотриманням прав 
споживачів, тощо), іншим установам, які залучені до процесу діагностики та надання медичної допомоги 
пацієнту (Страхові компанії, інші медичні та діагностичні установи, тощо), правонаступника Володільця 
у випадку реорганізації.  



Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій інформованій згоді, у 
будь-яких комп'ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах 
суб'єктом, що здійснює обробку персональних даних. 
Я погоджуюсь на отримання інформації про готовність досліджень за допомогою смс-повідомлень, на 
електронну адресу, зазначену мною та іншої інформації щодо охорони здоров’я, медичних послуг та 
спеціальних пропозицій в електронних та смс-повідомленнях. 
Я погоджуюсь з тим, що у разі передачі мною коду замовлення третім особам ТОВ «Лабораторія Глобал 
Тест» не несе відповідальності за недотримання конфіденційності. 
 

 

Текст даної інформованої згоди мною прочитано і проставлянням відмітки в  полі «Я даю згоду на 
обробку персональних даних» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на Веб-

сайті: https://globaltest.ua, я засвідчую, що згоден із усіма пунктами цього документу, положення якого 
мені роз’яснені і зрозумілі. 
 

https://globaltest.ua/

