
Žádost o převod akreditované zkoušky otcovství na znalecký posudek 1.strana

Na základě již vypracovaného protokolu akreditované zkoušky otcovství žádám o vypracování znaleckého posudku k těmto osobám:

Domnělý otec dítěte:

Jméno a příjmení: RČ:
aktuální 

adresa bydliště**:

Matka dítěte:

Jméno a příjmení*: RČ:
aktuální 

adresa bydliště**:

Dítě:

Jméno a příjmení*: RČ:
aktuální 

adresa bydliště**:

Jiná osoba:

Jméno a příjmení*: RČ:
aktuální 

adresa bydliště**:

*  Pokud se od vydání protokolu akreditované zkoušky otcovství změnilo příjmení některé osoby, prosíme uveďte pro vypracování znaleckého posudku nové příjmení  

**  Pokud se od vydání protokolu akreditované zkoušky otcovství změnilo bydliště některé osoby, prosíme uveďte pro vypracování znaleckého posudku aktuální bydliště

vztah jiné osoby ve věci určení otcovství (např. 2. 
domnělý otec, druhé dítě atd.)
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 Datum vydání protokolu akreditované zkoušky otcovství: 

Kč    jsem uhradil dne

z účtu č. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s poučením* o ochraně osobních údajů a svoluji se zpracováním** osobních údajů z této žádosti o vypracování 
znaleckého posudku firmou GENERI BIOTECH po dobu archivace znaleckého posudku podle vnitřních směrnic.

TF31_Žádost o převod akreditované zkoušky na znalecký posudek

   podpis žadatele o převod akreditované zkoušky na posudek

Číslo protokolu akreditované zkoušky otcovství:      

na účet
č. 571860207/0100 (Komerční banka)

* Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel: zadavatel vyšetření je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a GENERI BIOTECH za správce osobních
údajů. Správce je podle §9, pís. a) povinen poučit subjekt údajů o jeho právech podle § 12 a 21, jsou-li zpracovávány citlivé údaje, kam patří i genetické informace, které budou zjištěny během testování (v případě
testování otcovství typy alel jednotlivých osob). Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

** Zpracování osobních údajů znamená, že tyto údaje budou zaneseny do databáze znaleckých posudků ve společnosti GENERI BIOTECH tak, aby bylo možné provést znalecký posudek a archivovat jej po dobu
nezbytně nutnou. Osobní údaje nejsou za žádných okolností předány třetí osobě a personál, který data zpracovává, je vázán mlčenlivostí. 

 

Zálohu na doplacení znalečného 

Převod akreditované zkoušky otcovství lze 
provést do 5 let od vydání protokolu o 
akreditované zkoušce otcovství

jakým způsobem 
(poštou, převodem atd.)


