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Consentiment informat per a la realització de  projectes de recerca 

Títol de l'estudi:  

Promotor (Ministeri/Conselleria, etc.): 

Investigadors/es principals:  

Centre:  

Objectiu de l’estudi:  

Si acceptau de participar en aquest projecte, us demanarem que respongueu a una sèrie de 
qüestionaris i que classifiqueu una sèrie de paraules que apareixeran a la pantalla d'un 
ordinador.   

Al formulari amb els qüestionaris trobareu la informació sobre el que cadascun mesura i les 
instruccions per completar-los. (Opcional) 

Dades de contacte amb els investigadors/es principals: 
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Nom i cognoms: __   _______        _, 

amb DNI ________ _,amb domicili a l’efecte de notificacions a__________ 

1. Quan vulgui.

2. Sense haver de donar explicacions.

3. Sense que això tingui conseqüències.

• Comprenc que si decidesc retirar-me de l'estudi, els resultats obtinguts fins en aquest
moment podran seguir sent utilitzats, però que no s'hi incorporaran noves dades.
• Comprenc que tinc els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i

limitació del tractament quant a les meves dades de caràcter personal, de conformitat
amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

En ús de les meves facultats legals, don el meu consentiment perquè es realitzi el formulari 

__________, que consisteix en __________  

Autoritz expressament la Universitat de les Illes Balears perquè l'estudi pugui ser destinat 

únicament i estrictament a finalitats docents, és a dir, per a 

 Indic que: 

• La finalitat principal de la present avaluació és __________

• He estat informat/ada per (nom investigador/a): __________

• He rebut suficient informació sobre el protocol __________

• He estat atès per (nom avaluador/a): __________

• He llegit i comprès la informació sobre el projecte en el qual em conviden a participar.

• He pogut fer preguntes sobre l'estudi.

• Consider suficient la informació rebuda sobre l'estudi.

• Comprenc que la meva participació és voluntària.

• Comprenc que la meva participació en aquest estudi no tindrà per a mi conseqüències i que

no rebré cap remuneració per aquesta participació.

• Comprenc que puc retirar-me de l'estudi:
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A més, i amb independència de l'objectiu principal, accept que les dades recollides a 
l'avaluació podran seran utilitzades amb finalitats de recerca per part de l'equip investigador i 
que les dades obtingudes seran tractades, pel que fa a la meva intimitat i a la vigent 
normativa de protecció de dades, assegurant-ne completament l'anonimat.  Sobre aquestes 
dades m'emparen drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del 
tractament que podré exercir mitjançant sol·licitud davant l'investigador/a responsable o la 
delegada de protecció de dades de la UIB. Aquestes dades no podran ser cedides sense el meu 
consentiment. Per tot això, declar que he rebut tota la informació rellevant i mitjançant el 
present escrit manifest el meu consentiment per _______             ___, i la meva conformitat al 
fet que les dades siguin tractades en la forma exposada.  

Palma, de/d’ de 

Firma, 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran 
incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament 
habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades 
sol·licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no 
obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, 
rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades 
facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes 
Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De 
Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet 
a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels 
fitxers.
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