
CONFIDENCIALITAT 
DE DADES 

Codi: 
O.2.3-15

Rev.: 04 

Data d’aprovació: 4 de desembre de 2020 Pàgina 1 de 1 

CONFIDENCIALITAT ÚS DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DELS 
ESTUDIS 

Jo,________________________________________________________, amb 

DNI/NIE __________________ al iniciar els meus estudis en el Campus 

Docent Sant Joan de Déu, declaro conèixer: 

1.- La meva obligació de mantenir el secret en relació a totes les dades a les 

que pugui tenir accés durant la meva formació teòrica i pràctica, tant pel que fa 

a malalts com professionals. 

2.- La meva obligació d’emprar totes les mesures de seguretat sobre la 

informació que utilitzi durant la realització de les pràctiques clíniques. 

3.- La meva obligació de no utilitzar, ni en benefici propi o d’altres, les dades a 

les que pugui tenir accés durant la meva formació. 

4.- Que el no compliment de la confidencialitat de dades, que marca la Llei 

Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, pot ser causa de cancel·lació de 

pràctiques o de les activitats acadèmiques que es consideri oportú. 

I en prova de la meva conformitat amb els termes declarats anteriorment, signo 

el present document, a Barcelona, ____ de __________________ de 20__. 

  Signatura, 

Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada tractarà les seves dades personals, com a responsable del 
tractament per a obtenir el seu compromís de confidencialitat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita i signada, dirigida a 
Campus Docent Sant Joan de Déu, c/ Miret i Sans, 10-16, 08034, Barcelona, adjuntant una fotocòpia del DNI o de 
qualsevol altre document oficial vàlid. Així mateix, vostè pot presentar una reclamació davant les Autoritats de Control. 
Per a més informació pot consultar la nostra pàgina web www.santjoandedeu.edu.es/campus-docent/portal-de-
transparencia/política-de-privacitat 
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