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Sol·licitem el seu consentiment per emmagatzemar mostres i disposar del material biològic de les intervencions 
quirúrgiques o les proves que li hem fet, o li farem, a l’Hospital Clínic de Barcelona, així com de la informació associada 
obtinguda de l’historial mèdic, pel seu ús en investigació biomèdica. El material biològic passarà a formar part del 
Biobanc HCB-IDIBAPS (Biobanc) fins que s’esgoti, sense que el seu ús comprometi en cap cas el procés assistencial 
habitual. Si vostè no desitja que les seves mostres biològiques siguin utilitzades per a investigació biomèdica, això no 
repercutirà en cap cas negativament en l’assistència mèdica que vostè rebrà. 

El Biobanc és una plataforma que treballa per obtenir, emmagatzemar, gestionar i distribuir grans col·leccions de 
mostres biològiques humanes de gran interès per a la recerca. L’objectiu  és contribuir a la millora del coneixement, 
diagnòstic, prevenció i/o tractament de las malalties. L’informen que per a realitzar qualsevol estudi d’investigació 
amb les  seves mostres i/o dades és necessària l’aprovació preceptiva del Comitè Científic i del Comitè d’Ètica del 
Biobanc. Per a més informació consultar http://www.clinicbiobanc.org/es_index.html. 

La identificació de les mostres biològiques i la informació associada serà codificada. Únicament el personal 
degudament autoritzat del Biobanc podrà accedir a les dades personals i als  resultats  de les proves. Pot obtenir 
informació sobre l’ús de les seves  mostres, dirigint-se a la direcció que hi ha al peu d’aquest document. 

 De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques 
en relació al tractament de les seves dades personals, IDIBAPS, com a responsable del tractament, amb CIF 
Q5856414G, i domicili a Barcelona, carrer Rosselló 149-153, l’informa que pot contactar amb el Delegat de Protecció 
de Dades a través del correu electrònic  protecciodades.recerca@clinic.cat. Les seves dades seran tractades amb les 
finalitats d’investigació que s’indiquen al document. Les seves dades no es cediran a tercers ni es transferiran a tercers  
països, i es conservaran mentre sigui necessari per la gestió de les mostres objecte d’aquest consentiment. Vostè té el 
dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si es dona el cas, sol·licitar la seva 
supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades 
finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic protecciodades.recerca@clinic.cat. Així mateix 
l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
qualsevol actuació de l’ IDIBAPS que consideri que vulnera els seus drets.   

La cessió de mostres biològiques que vostè realitza és gratuïta i altruista, per això no obtindrà cap retribució 
econòmica. No es preveu que pugui obtenir cap benefici ja que els  resultats que s’ obtindran seran exploratoris i amb 
finalitat únicament d’investigació.  

El Biobanc tindrà a disposició del donant un llistat dels projectes on es faci servir la mostra. Si de la investigació amb 
les seves mostres s’obtingués informació rellevant per a la seva salut o la dels  seus familiars, si vostè ho desitja, 
s’habilitarien els mitjans oportuns per a  contactar amb vostè i comunicar-li  aquesta informació, així com aconsellar-li 
sobre la conveniència de transmetre aquesta informació als seus familiars si fos necessari. A efecte d’un eventual 
contacte s’utilitzaran les  dades que tenim al seu  historial clínic. 

Si us plau, consulti al Biobanc qualsevol dubte que tingui ara o en el futur sobre aquest document. Podrà revocar 
aquest  consentiment en qualsevol moment  sense necessitat d’indicar cap motiu dirigint-se al Biobanc personalment, 
per telèfon, carta o e-mail. En cas d’eventual tancament del Biobanc o revocació de l’autorització la informació sobre 
el destí de les mostres estarà a la seva disposició en el  Registre Nacional de Biobancs per Investigació Biomèdica. Per 
tot el no previst en aquest document  es  complirà  la Llei 14/2007, de 3 de juliol, i el RD1716/2011, de 18 de 
novembre. 

 
 

Signatura del pacient o representant legal:                                  Signatura del professional autoritzat que demana el CI: 

Sr./Sra.:                            Sr./Sra.:    

DNI:              Nº Matrícula: 

NHC:                    Data:    

Data:                                            
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