
 

 

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT 

 
Com a membre del personal d’administració i serveis de la Universitat de València i pel meu treball 
tinc accés a la base de dades de l’Àrea de Personal d’aquesta institució, fonamentalment a través 
de l’aplicació informàtica UXXI RH.  
 
De conformitat amb el que disposa el reglament de la UE 2016/679, del Parlament i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques quant al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, a més de la llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, declare expressament: 
 
1. Que sé que en la base de dades de recursos humans esmentada hi ha dades de caràcter 
personal que han de ser tractades confidencialment per complir la protecció que estableix per a 
elles la normativa indicada dalt. 
 

2. Que he d’assumir les obligacions següents: 
 

1.1.  Complir la normativa de seguretat sobre protecció de dades de caràcter personal i 
l’esquema nacional de seguretat, implantats en la Universitat de València. 
 

1.2.  Adoptar totes les mesures de seguretat necessàries que exigeix la Universitat de València 
sobre la informació que manege en el desenvolupament de les meues tasques,  
comprometre’m  a no facilitar de cap manera a altres persones les dades a les quals tinc 
accés i a utilitzar-les per a les finalitats exclusivament relacionades amb les meues tasques 
laborals. 
 

1.3. Guardar secret sobre totes les dades personals i la informació de caràcter confidencial a 
la qual accedisca en la realització les tasques que entren en l’exercici de les funcions pròpies 
del meu lloc de treball. Així, l’accés i les consultes de dades de caràcter personal seran les 
estrictament necessàries per a complir aquestes funcions. Aquesta obligació es mantindrà 
fins i tot després d’acabar la relació amb la Universitat de València. 

 
3. Que sé que la Universitat de València, com a responsable de la protecció de les dades, pot auditar 
en qualsevol moment les activitats que haja realitzat qualsevol usuari de la base de dades de 
recursos humans i detectar un ús indegut en el seu accés o utilització. 
  
4. Que sé que incomplir les obligacions indicades en aquest document pot comportar l’obertura 
d’un procediment disciplinari contra mi. 
 
Per tot això, declare expressament el meu compromís de complir amb el deure de confidencialitat, 
tal com s’ha exposat. 
 
 
 
Signat:  
 
Data: 


