
 

 

Autorització per obtenir mostres biològiques

i/o imatges amb finalitats de recerca 

 

Us demanam autorització per prendre mostres o imatges d’algunes parts del vostre cos

per destinar-les a la recerca científica

biològiques, fotografies o vídeos

aspectes relatius a la salut de les persones

 

Si ens autoritzau a prendre mostres o imatges

la confidencialitat de manera adequada.

amb finalitat comercial. Així i tot

cosa que serà efectiva a partir de la data en què firmeu el document de revocació.

 

Autorització 

AUTORITZ el Servei de Xxxxxxx Xxxxxxxx a prendre mostres biològiques

i/o vídeos), segons les caselles mar

relacionades amb el meu procés

 

� Mostres biològiques 

 

En el cas de mostres biològiques, es tracta de les següents: 

‒ Xxxxxxx 

‒ Xxxxxxx 

‒ Xxxxxxx 

 

Això suposa els riscs següents: 

‒ Xxxxxxx 

‒ Xxxxxxx 

‒ Xxxxxxx 

 

Nom i llinatges de la persona atesa

................................................................

 
 

 [firma] 

 

 

............................................ ,  .........

 

 

S’ha entregat a la persona atesa 

Autorització per obtenir mostres biològiques 

i/o imatges amb finalitats de recerca científica o docència

autorització per prendre mostres o imatges d’algunes parts del vostre cos

científica o a la docència. De vegades és útil disposar de mostres 

biològiques, fotografies o vídeos per avançar en la comprensió i el tractament de 

relatius a la salut de les persones. 

prendre mostres o imatges, heu de saber que sempre protegirem

la confidencialitat de manera adequada. A més, us asseguram que no les utilitzarem

tot, en qualsevol moment podeu retirar l’autorització,

cosa que serà efectiva a partir de la data en què firmeu el document de revocació.

AUTORITZ el Servei de Xxxxxxx Xxxxxxxx a prendre mostres biològiques i/o

segons les caselles marcades, per destinar-les a la recerca i/o la docència 

el meu procés. 

� Fotografies � Vídeos 

En el cas de mostres biològiques, es tracta de les següents:  

 

la persona atesa Nom i llinatges de qui la representa

...........................................     ................................................................

[firma] 

.........  d’/de  .......................................................  de 20

la persona atesa una còpia del document? � Sí � No

 

o docència 

autorització per prendre mostres o imatges d’algunes parts del vostre cos 

és útil disposar de mostres 

i el tractament de determinats 

, heu de saber que sempre protegirem 

A més, us asseguram que no les utilitzarem 

, en qualsevol moment podeu retirar l’autorització, 

cosa que serà efectiva a partir de la data en què firmeu el document de revocació. 

i/o imatges (fotografies 

a la recerca i/o la docència 

 

representa 

........................................................  

 

de 20 ........  

No 


