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Etický kodex laboratoře Genomia

Genomia  provádí  zkoušky  podle  svého  nejlepšího  vědomí  a  svědomí.  Genomia  se  zavazuje
interpretovat výsledky zkoušek co nejpřesněji a s využi m aktuálního vědeckého poznání.
Základními atributy e ckého kodexu Genomie jsou nestrannost a důvěrnost. Důležitost dodržování
těchto zásad je pro vztah laboratoře a zákazníka klíčová a spoluvytváří dobré jméno Genomie.
Vedení  laboratoře  se  zavazuje  dbát  na  nestrannost  konání  laboratoře.  Vedení  laboratoře  musí
zajis t, aby činnos  laboratoře nebyly ovlivňovány finančními, obchodními či osobními tlaky.  Pokud
by nastala situace, že laboratoř bude stát před úkolem vykonat zkušební činnost, kde by mohla být
ohrožena nestrannost, zajis  vedení laboratoře personálně zkušební činnost tak, aby se potenciální
střet zájmu minimalizoval nebo zkušební činnost odmítne.
Genomia  považuje  informace  o  zákazníkovi  a  všech  předmětech  spolupráce  se  zákazníkem  za
důvěrné  (důvěrné  jsou  osobní  a  citlivé  údaje  zákazníka,  informace  o  jeho  objednávkách,
o analyzovaných vzorcích, výsledky zkoušek). Laboratoř se zavazuje shromažďovat pouze informace
nezbytně nutné pro iden fikaci klienta a vzorku. Klient má právo se informovat o účelu každého
poskytnutého údaje.  Veškeré  údaje  budou uchovávány  tak,  aby nemohlo  dojít  k jejich  ztrátě  či
zneuži .  Klient  má  právo  seznámit  se  se  zásadami  ochrany  osobních  údajů  před  objednáním
zkoušení. Laboratoř nezpřístupňuje žádné údaje svých zákazníků bez jejich předchozího písemného
souhlasu. Informace o zákazníkovi získané od tře  osoby jsou důvěrné, zdroj informací nesmí být
bez svého souhlasu odhalen. 

Pracovníci Genomie se zavazují pracovat nestranně,  nenechat své činnos  ovlivňovat finančními,
obchodními  či  osobními  tlaky.  Pokud  by  se  pracovník  ocitl  ve  střetu  zájmu,  je  povinen  tuto
skutečnost oznámit vedení laboratoře.
Pracovníci  laboratoře se  zavazují  maximálně  respektovat  důvěrnost  informací  klientů  laboratoře
a důvěrnost  interních  záležitos   a  záznamů  laboratoře.  Pracovníci  jsou  vázáni  mlčenlivos 
o osobních údajích klientů a vzorků, nikdy nezneužijí informace o klientech ve svůj či jiný prospěch.
Pracovníci  za  žádných  okolnos  nediskriminují  klienty  z  důvodů  rasových,  náboženských,
poli ckých, sociálních, sexuálních, inteligenčních, věkových a jiných.
Pracovníci  vykonávají  svou  práci  s nejlepším  svědomím  a  snaží  se  dosáhnout  nejvyšší  kvality
odvedené práce.
Pracovníci  si  jsou  vědomi,  že  jejich  jednání  v  pracovním  i soukromém  prostředí  nesmí  ovlivnit
vnímání Genomie okolím jako důvěryhodné, objek vní, nestranné a férové laboratoře. 
Pracovníci svým podpisem pod e ckým kodexem vyjadřují svůj souhlas s kodexem a projevují tak
svůj osobní závazek v jeho dodržování. 

V Plzni, 1.1. 2020
Schválilo a vydalo vedení Genomie
Mgr. Mar na Šafrová, Mgr. Markéta Dajbychová
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Svým podpisem souhlasím s e ckým kodexem Genomie a zavazuji se k jeho dodržování.

Jméno Datum Podpis 
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