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Compromís de confidencialitat,  
secret professional i aplicació  
de les mesures de seguretat de la LOPD 
 
 
 
 
................................................................................ domiciliat/da a ..........................................,  
carrer .........................................., núm. .............,  amb document d’identitat. núm. ..........................., 
major d’edat, en nom i representació de l’empresa ..................................................... (en endavant 
empresa licitadora o Encarregat del Tractament, indistintament) amb CIF núm. ................................ 
amb correu electrònic a efectes de notificacions ..........................@.................. assabentat/da de 
l’expedient de contractació ..................................................... (indicar nom de l’expedient de 
contractació) i amb capacitat legal per ser contractista: 
 
 
DECLARA sota la seva responsabilitat, que l’Encarregat del Tractament assumeix l’estricte 
compliment de les següents clàusules: 
 
1. L'aplicació de confidencialitat i secret professional per part de l’Encarregat del Tractament 

respecte de la informació a la qual pugui accedir en funció de les seves responsabilitats i en 
compliment del servei contractat. 

 
2. L’aplicació de les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica de protecció de dades i 

el seu Reglament (en endavant, LOPD i RLOPD) respecte de la informació i els fitxers de 
dades de caràcter personal, als que pugui accedir per raó del contracte celebrat. 

 
3. Tractament de les dades personals a les que tingui accés en compliment del servei contractat 

d’acord amb el que disposa l’art. 12.2 de la LOPD. En aquest sentit, l’Encarregat del 
Tractament es compromet a adequar les seves normes de seguretat corresponents en relació 
a les necessitats i riscos derivats del contracte formalitzat (segons el que estableix l’article 81 
del RLOPD). 

 
4. Tanmateix, es compromet a implementar les mesures de seguretat disposades en els articles 

89 i següents del RLOPD, per tal que el seus treballadors/es, col·laboradors/es i 
subcontractistes les compleixin. 

 
5. En aquest sentit, l’Encarregat del Tractament es compromet a formar i informar al seu 

personal, col·laboradors/es i subcontractistes, en el cas d’haver-ni, de les obligacions 
establertes en el present contracte, així com de les obligacions derivades de les mesures de 
seguretat aplicables. 
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6. Les presents obligacions de confidencialitat de tots els seus treballadors/es, col·laboradors/es 
i subcontractistes tenen una durada indefinida i es mantindran en vigor amb posterioritat a la 
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre aquests/es i l’Encarregat del Tractament.  

 
7. L’Encarregat del Tractament, respecte a les dades a les quals tingui accés en l’exercici de les 

activitats contractades, s’obliga a: 
 

a. Utilitzar les dades només per a la finalitat objecte de l’encàrrec, sense poder fer-
ne altre ús. 

b. Mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i evitar la destrucció o 
modificació de dades. 

c. Aplicar tots els controls de seguretat per garantir la seguretat de la informació. 
d. No donar accés a la informació a persones no adscrites a la prestació de 

serveis, llevat que comptin amb l’autorització expressa del Responsable del 
Fitxer.  

e. No fer còpies de la informació a que tingui accés i no extreure dades en cap 
format, incloent l’enviament telemàtic. 

f. Notificar al Responsable del Fitxer de forma fefaent i immediata de qualsevol 
incidència o possible problema relacionat amb la seguretat de la informació que 
pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades. 

g. En el supòsit que els treballadors/es, col·laboradors/es o subcontractistes 
realitzessin els serveis contractats a les instal·lacions del Responsable del 
Fitxer, es tindrà una especial cura en el compliment efectiu de tota la normativa 
LOPD i RLOPD així com de les clàusules presents en aquest document. 

 
8. Les dades i informació a les que tingui accés l’Encarregat del Tractament per motiu del 

contracte formalitzat, són de propietat única i exclusiva del Responsable del Fitxer, sense que 
el contracte suposi, en cap cas, transmissió, alienació i/o cessió de les dades esmentades.  

 
9. En cas que l’Encarregat del Tractament destini les dades a les que tingui accés a una altra 

finalitat que l’estrictament contractada, haurà de respondre de les infraccions en què hagi 
incorregut personalment d’acord amb les disposicions de l’article 12.4 de la LOPD. 

 
10. L’Encarregat del Tractament s’obliga a tornar immediatament les dades que en el seu cas se 

li hagin facilitat, i si s’escau els suports on constin, un cop finalitzada la relació contractual. 
 
11. Aquest retorn ha de comportar l’esborrat de totes les còpies de les dades existents (en el cas 

que s’hagin autoritzat de forma expressa a fer-ne) als equips informàtics, de forma que se 
n’impedeixi la reutilització. 

 
12. L’Encarregat del Tractament es compromet, tant per la seva part com per part dels seus 

treballadors/es, col·laboradors/es i/o subcontractistes, a complir el deure de secret, absoluta 
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada i informació a la que hagi tingut accés en virtut 
del contracte.  
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13. Els deures de secret i confidencialitat, així com l’obligació de compliment de la LOPD i 
RLOPD per part de l’Encarregat del Tractament tenen caràcter indefinit i, per tant, restaran 
vigents durant la prestació del servei així com un cop extingida la relació contractual amb el 
Responsable del Fitxer. 

 
 
L’empresa licitadora es compromet a complir les clàusules que figuren en aquest Compromís de 
confidencialitat, secret professional i aplicació de les mesures de seguretat de la LOPD I RLOP de 
manera permanent.  
 
Com a signant d’aquesta declaració, té capacitat suficient en la representació amb la qual actua, per 
comparèixer i presentar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, 
inclosa l’oferta econòmica. 
 
 
 
I de conformitat amb l’establert en aquest document, signa com a representant de l’entitat 
............................................... (nom de l’empresa licitadora). 
 
 
 
 
Barcelona, .......... de ................................... de ............... 
 
 
SIGNAR TOTES LES PÀGINES 
 


