Sol·licitud
XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic

1. Ens local sol·licitant
1.1 Dades d’identificació

Nom de l’ens
Municipi

NIF

Adreça
Comarca

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

1.2. Persona responsable del projecte
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

1.3. Persona responsable del tractament de les dades
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

2. Aplicació que es sol·licita
✔

XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic
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2.2. Àmbit territorial (municipi, comarca o altres)

2.3. Descripció de l’estudi o projecte

3. Condicions d'ús de les dades
En nom de l’entitat esmentada, acceptem les condicions d’ús següents:
I.

L’usuari/ària declara conèixer la normativa reguladora del secret estadístic d’acord amb el que estableix la Llei
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i ens comprometem a complir amb l’obligació de preservar el
secret estadístic sobre tota la informació estadística lliurada, fins i tot després que hagi finalitzat el projecte
d’investigació.

II. L’usuari/ària de les dades utilitzarà les dades objecte de la cessió exclusivament per al desenvolupament
projecte d’investigació descrit.

del

III. L’usuari/ària de les dades ha d’adoptar les mesures tècniques, administratives i organitzatives necessàries per tal
d’assegurar que les dades individuals o individualitzades no seran objecte de difusió directa ni indirecta per qualsevol
mitjà ni seran cedides a tercers, en els termes previstos per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i per la normativa de
desenvolupament d’ambdues. Així mateix, no intentarà identificar les unitats estadístiques individuals de manera
directa ni indirecta per qualsevol tipus de tractament.
IV. Les dades es posaran a disposició del/de la director/a tècnic del projecte, el/la qual podrà autoritzar-hi de forma
expressa l’accés a persones que pertanyin a la seva entitat/institució o altres persones designades per aquest/-a
(personal investigador, etc.).
El/La director/a tècnic del projecte ha de garantir que les persones autoritzades que rebin una còpia de les dades hagin
signat una declaració en què es comprometin a guardar-ne la confidencialitat i a atenir-se a les restriccions requerides
en aquest document de compromís.
V. L'usuari/ària es compromet a no difondre informació més desagregada de la que està publicada al web de l’Observatori
d’Empresa i Ocupació (observatoritreball.gencat.cat/ca/) i a aplicar les mateixes restriccions per preservar el secret
estadístic.
VI. L'usuari/ària ha de lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Família una còpia dels informes que pretengui
difondre a partir del tractament de la informació facilitada o bé, en el seu cas, indicar des de quin lloc s’hi podria
accedir (pàgina web, etc.).
VII. L'usuari/ària ha d'esmentar la font i procedència de les dades tractades en qualsevol informació que elabori o difongui,
citada de la forma següent:
Font: Observatori del Treball i del Model Productiu.
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registre d’usuaris dels serveis que ofereix el departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,
prestació de serveis i enviament d’informació.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran al director tècnic del projecte.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a política de protecció de dades.

Signatura de la persona sol·licitant
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