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FOODTEST 200+ kérőlap és hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 
 

Mintavétel időpontja       …… év                    ….hónap                ….nap                   …óra                   

Vizsgálattípus:        Normál 

Eredményközlés: normál vizsgálat esetén legkésőbb 10 munkanappal, sürgős vizsgálat esetén 2-5 munkanappal 
a minta beérkezését követően! 
Páciens adatai: 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Anyja neve:  

Születési idő:  

TAJ szám:  

Lakcím:  

Telefon:  

E-mail (leletküldéshez):  

Gyermeken végzett vizsgálat esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy adatai: 

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

Lakcím:  

Telefon:  

E-mail (leletküldéshez):  

A kapott eredmény alapján diétát kizárólag dietetikus segítségével kezdek el. 
 
Alulírott a jelen nyilatkozat megtételével: 
- Kijelentem, hogy Buda Partner Kft. (Székhely: 1223 Budapest, Csomakörös utca 8., Cégjegyzékszám: 01-
09-877515) (továbbiakban: a „Adatkezelő”) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
alapján  készült és a https://foodtest.hu/adatvedelem/ oldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóját 
elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 
- Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat, különösen az 
egészségügyi adatokat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást 
adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint a papír alapon megadott adatok elektronikus úton történő rögzítésére. 
- Kifejezetten hozzájárulok, hogy a vizsgálat során megállapított eredményt (leletet) az Adatkezelő a 
részemre e-mail útján a fent megadott e-mail címre megküldje. 
- Kifejezetten hozzájárulok, hogy a vizsgálat elvégzését követően az Adatkezelő elérhetőségeim 
megkeressen és a vizsgálat hatékonyságáról tájékoztatást kérjen és a valamin további releváns tájékoztatással 
lásson el a vizsgálattal kapcsolatosan 
- Kijelentem, hogy a vizsgálatban részt vevő gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult 
vagyok. 
- Kijelentem, hogy a vizsgálati csomaghoz tartozó 100 napos étrendi naplót és Táplálkozási tanácsadó 
jegyzetet átvettem. 
- Kijelentem, hogy az Általános szerződési feltételeket (ÁSZF) megismertem és elfogadom. 
- Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen 
és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
 
Kelt: _______________(hely), _________(év)_____________ (hó) _____ (nap) 
 
 
………………………………………. 
aláírás (kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása) 
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FOODTEST 200+ tájékoztató 

A FOODTEST 200+ vizsgálat igénybevétele előtt kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót! 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
FOODTEST 200+ 
A FOODTEST 200+ fehérjechip alapú ételintolerancia diagnosztikai vizsgálat több, mint 220 féle élelmiszer és 
élelmiszer alapanyag specifikus IgG meghatározására alkalmas. Otthoni vérvétel esetén a Medical Partner 
Humán Diagnosztikai Laboratórium az eredmények megbízhatóságát csak megfelelő mintavétel és 
mintaszállítás mellett tudja szavatolni.  
Ismert ételallergiák 
Ha Önnek azonnali és heves immunreakciói vannak egy adott ételre, nem ezt a tesztet kell elvégezni. A 
FOODTEST 200+ nem fog jelentős érzékenységet mutatni az adott élelmiszerre, ebben az esetben ételallergia 
vizsgálatot kell végezni. Az ételintolerancia és az ételallergia két teljesen különböző ételreakció!  
A FOODTEST 200+ eredményétől függetlenül ne egyen olyan ételt, melynek fogyasztásakor korábban erős 
allergiás reakciók léptek fel.  
Fals negatív eredmények 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy olyan ételek, melyeket már régen fogyasztott, alacsony ételintolerancia reakciót 
adhatnak. Ha a szervezet nincs kitéve az adott étel hatásainak, akkor a kimutatandó antitestek termelése 
lecsökken, így a FOODTEST 200+ nem feltétlenül mutat érzékenységet. 
Gyógyszerek hatásai 
Szteroidok és immunszupresszáns gyógyszerek, melyeket például autoimmun betegségeknél írnak fel, 
befolyásolhatják a FOODTEST 200+ eredményeit. Ha ilyen gyógyszereket szed, feltétlenül konzultáljon 
laboratóriumunkkal a vizsgálat előtt. 
Más gyógyszerek nem zavarják a meghatározást. 
Gyermekek vizsgálata 
A FOODTEST 200+ vizsgálatot nem javasoljuk 2 év alatti gyermekeknél elvégezni, mivel immunrendszerük még 
nem fejlődött ki megfelelően. 
Várandósok vizsgálata 
Szintén nem javasoljuk a tesztet várandósoknak, mivel a terhesség alatt az immunrendszer eltérően reagálhat. 
FOODTEST 200+ leletek kiadása és értékelése 
A minták feldolgozása csütörtökön történik. A leletet pénteki napon pdf formátumban juttatjuk el a megadott 
e-mail címre, ezért ügyeljen annak helyes megadására és az e-mail fiókjának illetéktelenektől való védelmére. A 
megadott e-mail cím helyesbítésére vagy módosítására vonatkozó kérelmet kizárólag írásban (2049 Diósd, 
Álmos fejedelem utca 27. címre küldött levélben vagy az adatvedelem@foodtest.hu e-mail címen) lehet 
előterjeszteni. A Medical Partner Humán Diagnosztikai Laboratórium nem vállal felelősséget a lelet technikai 
okokból vagy a páciens magatartása miatt bekövetkező nyilvánosságra kerüléséért. Amennyiben a minta 
beküldésének hetében a minta feldolgozása már nem lehetséges, akkor a leletkiadás a következő pénteken 
történik meg.  
 
Az eredmények megfelelő értékeléséhez és diétájának megváltoztatásához minden esetben javasolt 
megfelelő szakember (gasztroenterológus, allergológus, dietetikus) segítségét igénybe venni.   
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