
 

 

 

 

 

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT – JUNTA DIRECTIVA 
D’acord amb l’article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, totes les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de 
caràcter personal estan obligats a complir amb el deure de secret professional d’aquestes dades i el deure 
de guardar-les, obligacions que es mantindran fins i tot després d’haver finalitzat les seves relacions amb 
la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA. 
 
El sotasignant, ____________________________________________________________________en 
endavant el directiu, amb DNI ___________________, en el marc de la relació que l’uneix amb la 
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA, es compromet a: 

• No revelar a cap persona aliena a la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA, sense el consentiment degut 
d’informació a la qual hagi tingut accés en el desenvolupament de les seves funcions, excepte en 
aquells casos en els quals sigui necessari per donar el degut compliment a les seves obligacions o per 
haver-se-li requerit per mandat legal. 

• Utilitzar la informació que s’esmenta en l’apartat anterior únicament en la forma que exigeix el 
desenvolupament de les seves funcions en la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA i a no utilitzar-la d'una 
altra forma o finalitat. 

• No utilitzar de cap altra manera qualsevol informació que hagi pogut obtenir per mitjà del seu càrrec 
dins de la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA, sempre que no sigui necessària per al desenvolupament 
de les seves funcions. 

• Complir, en el desenvolupament de les seves funcions, la normativa vigent  autonòmica, nacional o 
comunitària, relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre i disposicions complementàries o qualsevol altra norma que les 
substitueixi o modifiqui en el futur. 

• Complir els compromisos anteriors encara quan s'extingeixi, per qualsevol causa, la relació que 
l’uneix a la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA. 

 
El directiu declara conèixer que tant el robatori com la divulgació de la informació propietat de la 

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA  pot ser una acció o accions il·lícites, d'acord amb el que es disposa en 

l'Article 197 del Codi Penal. 

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, la FEDERACIÓ CATALANA DE VELA informa que les dades personals 

seran inclosos en el fitxer JUNTA DIRECTIVA, creat sota la responsabilitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE 

VELA. 

El directiu declara que facilita voluntàriament aquestes dades per establir la relació contractual pertinent 

amb la Federació, sent necessaris pel manteniment i compliment de la relació, així com per a poder dur a 

terme les gestions administratives de la Federació, i autoritza expressament la cessió de les seves dades 

per qualsevol tràmit amb l’Administració Pública. 

Queda informat que els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, poden ser exercits al següent 

domicili: MOLL DE GREGAL, 33 08005 BARCELONA. 

En cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el directiu es compromet a comunicar-ho per 

escrit, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999. 

Barcelona, a ____ de _______________________ de 2020 
Signatura. 

 
 
*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 el 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.” 
 


