
 

 

Declaració de destrucció de dades confidencials cedides amb 
finalitats científiques 

 
 
Jo, (nom i cognoms, càrrec, institució en què treballo), en qualitat d’investigador/a principal, 
que he tingut accés a un/s fitxer/s de dades confidencials per elaborar la recerca [nom de la 
recerca]. 
 
MANIFESTO: 
 
Que en data .. d............ de 20.. vaig rebre de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en 
endavant, Idescat) un/s fitxer/s de dades confidencials amb finalitats científiques, per la qual 
cosa havia signat prèviament el Document de compromís per a l’accés a dades 
confidencials amb finalitats científiques d... d............ de 20.. 
 
Que després d’utilitzar les dades confidencials cedides per l’Idescat per fer la recerca 
esmentada, aquestes dades s’han destruït totalment, en tots els seus suports materials i de 
qualsevol còpia parcial o total, d’acord amb el punt 9 del Document de compromís signat 
anteriorment. 
 
Que si incompleixo les meves obligacions com a investigador/a responsable de la recerca 
establertes en el Document de compromís signat anteriorment, això donarà lloc a les 
responsabilitats que la Llei estableix en cada cas i facultarà l’Idescat a exigir-les, d’acord 
amb els procediments previstos legalment. 
  
Barcelona, .. d.............. de 20.. 
 

 

 

 

 

Signatures de l’investigador/a principal i del/de la responsable del centre de recerca de què 
forma part 

 

Informació sobre protecció de dades 

 

Responsable del tractament: Institut d’Estadística de Catalunya 

Finalitat: Les vostres dades seran tractades per la gestió derivada de la tramitació de sol·licituds d’informació 

estadística amb finalitats científiques. 

Drets de les persones interessades: 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 dpd@idescat.cat o a l’adreça 

postal de l’Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona), acreditant la vostra identitat. 

Informació addicional: Consulteu la política de protecció de dades   

 

Declaro que he fet saber a les persones de les quals he proporcionat dades en aquest formulari les dades que he 
facilitat i la informació sobre protecció de dades. 

mailto:dpd@idescat.cat
https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/

