FORMULARI DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT

Identificació de la persona investigadora____________________________________
Nom i cognoms:
DNI/passaport:
Domicili:
Codi postal
Població:
País:
Adreça electrònica:

Organisme de recerca vinculat:

Projecte de recerca:

Responsable del projecte:

Documentació a la qual se sol·licita accedir
Fons:
Sèrie:
Expedient/Document:
Motius de la consulta:

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE 115, 14-5-1982), Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE 155, 29-6-1985), Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (art. 13) (BOE 236, 2-10-2015), Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE 294, 6-12-2018) i la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC
6780, 31-12-2014).
EM COMPROMETO A:
•

Guardar confidencialitat sobre les dades individualitzades o individualitzables a
què se m’ha autoritzat l’accés. Per tant, a no revelar la informació confidencial a
tercers ni fer còpia per a difusió sense haver obtingut, de manera expressa i per
escrit el consentiment, si s’escau, de les persones afectades o legitimades per a
l’exercici de les accions corresponents.

•

Emprar la informació confidencial només amb finalitat de recerca històrica,
científica o cultural, d’acord amb el motiu de la consulta que figura en aquest
compromís de confidencialitat.

•

Destruir tota la informació i les còpies de documents en qualsevol suport o
mitjà un cop hagi finalitzar l’ús per a la recerca per a la qual se m’ha autoritzat
l’accés a la documentació

El compliment d’aquests compromisos de confidencialitat persistirà fins que la
documentació sigui de lliure accés.

Signatura
Barcelona,

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Responsable del tractament

Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris

Drets de les persones

Informació addicional

Recursos Humans
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Palau Nacional, Parc de Montjuic, s/n
08038 Barcelona
Telèfon : 93 6220360
http://www.museunacional.cat/ca
Gestió i control dels recursos humans del Museu Nacional
d'Art de Catalunya.
∙ Relació contractual, exercici d’una missió en interès públic.
∙ Consentiment de la persona interessada
Les vostres dades no es cedeixen a tercers, llevat de les
cessions preceptives legalment a l’Agència Tributària, a la
Seguretat Social, a la Generalitat de Catalunya i a entitats
bancàries per a pagaments.
Podeu accedir a les vostres dades, sol∙licitar‐ne la rectificació
o supressió, oposar‐vos al tractament i sol∙licitar‐ne la
limitació, enviant la vostra sol∙licitud a l’adreça del Museu
Nacional d'Art de Catalunya (Palau Nacional. Parc de
Montjuïc, 08038 Barcelona) o enviant un correu electrònic a
dadespersonals@museunacional.cat,
indicant
com
assumpte “RGPD, Exercici Drets”.
Podeu consultar la informació addicional i detall sobre
Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
http://www.museunacional.cat/ca/que‐fem‐al‐museu‐amb‐
les‐dades‐personals

