
 

FORMACIÓ DUAL                                     Certificat confidencialitat INS Cap Norfeu 

 

INS Cap Norfeu   
C/ Ponent, 15 - 19                  
17480 Roses 
 
 
 
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT DELS ESTUDIANTS DE COL·LABORACIÓ 
EN EL TRACTAMENT DE DADES 
 
 
En /na _________________________________________________________amb NIF_______________ 
com a estudiant amb beca o contracte de treball del cicle formatiu de: 
  grau mitjà de Gestió administrativa  

grau superior d’Administració i Finances 
en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i donat que per a la realització de les tasques que em són 
assignades he de tenir accés a sistemes de gestió de caràcter personal de l’empresa o 
institució on realitzo el mòdul professional 13 Dual en Gestió administrativa o 15 Dual en 
Administració i finances, em comprometo amb els següents aspectes:  
 
§ Usar les dades a les quals tinc accés, únicament per als objectius de les tasques 
encomanades. 
§ Guardar el secret de les dades de caràcter personal i a no revelar cap tipus d’informació 
respecte als usuaris a terceres persones ni a persones externes a l’empresa o institució, fins i 
tot després de finalitzada la meva relació amb el titular del fitxer. 
§ Tenir especial cura amb les accions que faré en el rol administrador ja que algunes podrien 
tenir efectes negatius pel correcte funcionament del servei que ofereix l’empresa.  
§ Col·laborar en l’aplicació de les mesures de seguretat en el tractament de les dades de 
caràcter personal d'acord amb la LOPD i el Reglament que la desenvolupa. 
 
També sóc conscient que: 
 
§ Que l’ús indegut o fraudulent d’aquestes dades de caràcter personal pot esdevenir 
infracció tipificada a l’article 44 de la LOPD, sens perjudici de la possibilitat d’incórrer en 
il·lícit penal. 
§ Que, en cas d’incompliment als compromisos més amunt, pot iniciar-se expedient 
disciplinari. 
 
 
§ I, perquè així consti, i als efectes corresponents, signo aquest document. 
 
 
Localitat i data __________________________, _______________________________________ 
 
Signatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms 


