
Document de compromís individual de confidencialitat  
(a signar per cada persona inclosa en el projecte de recerca) 

Jo, (nom complet, càrrec, institució en la qual treballo), investigador/a integrat/ada
en l’equip responsable de la recerca titulada (nom de la recerca), 

MANIFESTO que: 

Compliré totes les condicions del compromís de confidencialitat signat pel representant del 

meu centre de recerca i utilitzaré les dades indicades a la proposta d’investigació, de 

conformitat amb les condicions d’ús adjuntes al compromís de confidencialitat.  

a) Utilitzaré les dades únicament per a la finalitat especificada a la proposta d’investigació.

b) Custodiaré les dades i qualsevol nom d’usuari i contrasenya associats a aquest usuari.

c) Garantiré que els resultats de les anàlisis no es revelin o puguin revelar-se juntament amb

altra informació de domini públic

d) Reconeixeré les dades i la font a qualsevol informe o publicació de recerca i declararé que

els resultats i conclusions extrets a partir de les dades utilitzades són meus i no de

l’Idescat o de qualsevol altre òrgan estadístic cedent.

e) Proporcionaré a l’Idescat les referències de les publicacions i altres informes d’investigació

basats en aquest conjunt de dades.

f) Preservaré la confidencialitat de la informació relativa a les persones, les llars i/o les

organitzacions identificables que figurin en el conjunt de dades.

g) Presentaré el resultat final complet del meu treball per a la comprovació de la

confidencialitat al personal competent de l’Idescat (en cas d’accés a arxius d’ús segur).

h) Destruiré el conjunt de dades cedides i qualsevol dada o variable que se’n derivi al final

del període d’investigació especificat a la proposta d’investigació i signaré una declaració

en la qual s’asseguri que totes les dades han estat destruïdes.

i) Compliré qualsevol altra condició que em notifiqui l’Idescat (per exemple, les directrius per

a la publicació).

j) Informaré immediatament l’Idescat de qualsevol violació de les normes de confidencialitat

establertes en el compromís de confidencialitat o en les condicions d’ús de les dades

confidencials amb finalitats científiques.

I també em comprometo al següent: 

a) No utilitzaré les dades (fitxers d’ús científic) fora dels locals de l’entitat d’investigació.

b) No permetré que usuaris no autoritzats accedeixin al conjunt de dades.
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c) No utilitzaré les dades amb finalitats científiques abans que l’Idescat comprovi la seva

confidencialitat (en cas d’accés a arxius d’ús segur).

d) No eliminaré les dades o qualsevol part d’aquestes (en cas d’accés a arxius d’ús segur).

e) No tractaré de vincular les dades amb altres conjunts de dades (incloses les públiques),

les proporcioni o no l’Idescat, si no s’acorda expressament.

f) No tractaré d’identificar cap registre individual (persona, llar, empresa, etc.) en el conjunt

de dades, ni afirmaré que ho he fet.

g) No publicaré o divulgaré cap informació o resultat que identifiqui qualsevol registre

individual o que pugui conduir a la identificació de qualsevol registre individual.

d) Utilitzaré el conjunt de dades únicament per als objectius especificats a la proposta

d’investigació.

Declaro que he llegit totes les clàusules anteriors, que soc responsable de l’ús correcte de les 

dades i del sistema d‘accés a aquestes, i que, si no compleixo amb aquestes clàusules, se’m 

retirarà l’accés al conjunt de dades i seré responsable de qualsevol altra sanció que pot 

determinar el meu centre de recerca. 

Signatura de l’investigador/a 

Barcelona, .. d.............. de .... 

https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/



