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CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT PER A 
PRESTACIÓ DE SERVEIS SENSE ACCÉS

A DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i en relació a la realització de les activitats de ...

..............................................................................................................................., que la entitat .................................................................................................................................................................. 

amb CIF ................................................................, i domicili en .................................................................................................................................................................................................... duu 

a terme a instàncies d’Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social n. 267, (en endavant, UNIÓ DE MÚTUES), amb 

CIF G12272290, en les instal·lacions d’aquest últim, el prestador del servei es compromet a:

• Informar al seu personal que està totalment prohibit accedir a dades personals propietat d’UNIÓ DE MÚTUES, quedant 

subjecte en tot cas a l’obligació de guardar secret professional respecte de les dades de caràcter personal i informació 

confidencial als quals pugui o hagi pogut tenir accés, amb motiu de la prestació del servei. 

• Respondre personalment de les infraccions en què hagués incorregut, en cas d’incompliment del paràgraf anterior. 

L’entitat reconeix que UNIÓ DE MÚTUES queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués generar per l’incompliment per 

part de l’entitat prestadora del servei, en el cas que les dades personals siguin comunicades o utilitzades incomplint les estipulacions 

del present document. 

En cas d’incompliment de qualsevol de les clàusules del present contracte, l’entitat prestadora del servei serà considerada com 

responsable, responent de les infraccions en què hagués incorregut personalment, així com de qualsevol reclamació que pels 

interessats s’interposi, i de la indemnització que, si s’escau, procedís a favor de l’afectat que exerciti l’acció de responsabilitat pel dany 

o lesió que sofreixi en els seus béns o drets. 

I, perquè consti, signa en .................................................................................... a ................... de ................................................................................. de ..................... 

          ENTITAT PRESTADORA DEL SERVEI
          Signatura/Segell de l’empresa:

          .....................................................................................................
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