
Sol·licitud d'informació al  
Registre de Tumors de l'Hospital del Mar  (RTHMar) 

Servei d’Epidemiologia
i Avaluació

Dades de l’investigador 

Nom i cognoms  

DNI/NIE 

Centre/Institució  

Servei 

Adreça 

Telèfon       a/e   @ 

demana al Registre de Tumors de l'Hospital del Mar que li proporcioni la següent informació 

(especificar localitzacions tumorals, període, variables, format, etc.):  

que farà servir per a:  

Regulació de l’accés a les dades del RTHMar    



He llegit i accepto les condicions d’accés a la informació del Registre de 

Tumors de l’Hospital del Mar 

Signat  

de  Barcelona,              de

91823
Cuadro de texto
Condicions d’accés a la informació del RTHMar· El sol·licitant i el seu equip de recerca assumeixen el compromís de fer           constar explícitament com a font d’informació el Registre de Tumors de l’Hospital del Mar de Barcelona en totes les publicacions que facin ús de les dades proporcionades.· El sol·licitant també assumeix el compromís d’enviar al RTHMar una còpia en format electrònic de les esmentades publicacions. · Com a dipositaris d’aquesta informació, el sol·licitant i el seu equip de recerca es comprometen a mantenir en tot moment la confidencialitat de la informació i a no utilitzar les dades per a altres fins diferents dels expressats, ni a divulgar-les de forma que possibilitin la identificació individual dels subjectes. · El sol·licitant i el seu equip de recerca es comprometen a eliminar o anonimitzar totalment la informació una vegada finalitzat el període de estudi.· En el cas de que es decideix publicar dades en format de accés lliure, s’haurà de consultar novament al Registre de Tumors per validar la correcta confidencialitat.Qualsevol contingència relacionada amb la confidencialitat i l’ús de la informació, s’haurà d’ajustar al que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 14/2007, del 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica.



91823
Cuadro de texto

91823
Cuadro de texto
Condicions d’accés a la informació del RTHMar· El sol·licitant i el seu equip de recerca assumeixen el compromís de fer        constar explícitament com a font d’informació el Registre de Tumors de l’Hospital del Mar de Barcelona en totes les publicacions que facin ús de les dades proporcionades.· El sol·licitant també assumeix el compromís d’enviar al RTHMar una còpia en format electrònic de les esmentades publicacions. · Com a dipositaris d’aquesta informació, el sol·licitant i el seu equip de recerca es comprometen a mantenir en tot moment la confidencialitat de la informació i a no utilitzar les dades per a altres fins diferents dels expressats, ni a divulgar-les de forma que possibilitin la identificació individual dels subjectes. · El sol·licitant i el seu equip de recerca es comprometen a eliminar o anonimitzar totalment la informació una vegada finalitzat el període de estudi.· En el cas de que es decideix publicar dades en format de accés lliure, s’haurà de consultar novament al Registre de Tumors per validar la correcta confidencialitat.Qualsevol contingència relacionada amb la confidencialitat i l’ús de la informació, s’haurà d’ajustar al que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 14/2007, del 3 de juliol, d’Investigació Biomèdica.
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