
 
COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I DE BONES PRÀCTIQUES 

 
En/Na  

NIU  
Servei de col·laboració  

Responsable directe  
 
 
Declaro que he llegit la definició d' "informació confidencial" i els articles destacats de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(BOE núm. 298, de 14 de desembre), LOPD, adjunts al revers. 
 
Com a becari/ària de col·laboració de l'EUSS, m'informen que: 

Puc tractar amb dades personals i informació confidencial 
Sóc usuari/ària dels recursos informàtics de l'EUSS 
Puc tenir accés als espais reservats al personal de l'EUSS 

 
Per tant, 
 
EM COMPROMETO A: 

□ Utilitzar els recursos, els espais, i les dades personals per a ús exclusiu de les 
tasques pròpies del servei de l'EUSS. 

□ Garantir la confidencialitat de la informació i no divulgar-la a tercers ni a 
persones externes al servei. 

□ No revelar les contrassenyes ni elements d'autenticació a altres persones. 

□ Custodiar els accessos als espais i responsabilitzar-me de les claus. 

□ No compartir arxius en format paper o digital fora de les persones implicades en 
la realització de les meves tasques. 

□ No difondre informacions derivades de la documentació, de les converses o de 
les trucades telefòniques del servei. 

□ Mantenir aquest acord de forma indefinida, fins i tot havent cessat la 
col·laboració. 

 
ASSUMEIXO QUE: 

□ D'acord a la LOPD, l'ús indegut de les dades personals pot estar penat per llei. 

□ Degut a l'incompliment d'aquest acord, l'EUSS pot prendre les accions 
sancionadores que cregui necessàries i adequades al greuge comès. 

 
Signatura 
 
 
 
Barcelona-Sarrià, a____ de ___________________ de ________ 



Informació confidencial 
 

S'entén per "informació confidencial" tota informació relativa a una persona física 
identificada o identificable per la qual es pugui determinar, directament o 
indirectament la seva identitat, sigui mitjançant identificador, nom, localització, imatge o 
elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural 
o social d'aquesta persona. 
 
 
 
 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal 

(BOE núm. 298, de 14 de desembre) 
 
 
 
Articles destacats: 
 
Article1 
Objecte 
Aquesta Llei orgànica té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de 
les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones 
físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar. 
 
 
Article 6 
Consentiment de l’afectat 
1. El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc 
de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa. 
 
 
Article 10 
Deure de secret 
El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les 
dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i 
al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les 
seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable. 
 
Article 18 
Tutela dels drets 
1. Les actuacions contràries al que disposa aquesta Llei poden ser objecte de 
reclamació pels interessats davant l’Agència de Protecció de Dades, en la forma que es 
determini per reglament. 
 
Article 19 
Dret a indemnització 
1. Els interessats que, com a conseqüència de l’incompliment del que disposa aquesta 
Llei pel responsable o l’encarregat del tractament, pateixin dany o lesió en els seus béns 
o drets tenen dret a ser indemnitzats. 
 
 


