
 
 

EN RELACIÓ AMB LES OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER  PERSONAL 

 

1. El programa de Transport Escolar TEVO està destinat només a l’ús de les persones  
usuàries autoritzades i a fer les tasques vinculades amb les funcions encomanades. 
Les persones que facin ús d’aquest sistema s’han de comprometre a complir les 
obligacions generals de protecció de dades de caràcter personal recollides a la llei 
Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
especialment l’article 10, que diu: “ Deure de secret. El responsable del fitxer i els que 
hi intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan 
obligats al secret professional pel que fa  a les dades i al deure de guardar-les, 
obligacions que substitueixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el 
titular del fitxer, si s’escau, amb el seu responsable. 
 

2. Tant el codi d’usuari com al paraula clau que utilitzeu per accedir al programa de 
Transport Escolar  TEVO són personals i intransferibles (no es poden cedir a terceres 
persones). 

 
3. La informació a la qual accedireu només pot ser utilitzada per l’Entitat que instrueix els 

procediments i està estrictament afectada a les finalitats per les quals va ser 
autoritzada. 
 

4. Cal custodiar les dades rebudes i esteu obligats al silenci més estricte sobre la 
informació a què tingueu accés, informació la qual en cap cas no podrà ser cedida a 
tercers. La violació d’aquesta obligació implicarà incórrer en les responsabilitats 
administratives, civils i penals que siguin procedents, així com la submissió a l’exercici 
de les competències que corresponguin a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 

5. Cal que esborreu qualsevol extracció,fitxer temporal o versió de document, la generació 
del qual hagi estat necessari, un cop finalitzi la raó per a la qual va ésser creat.  
 
 

6. El personal a qui es facilita el codi d’usuari i la paraula clau per accedir al programa de 
Transport Escolar TEVO declara haver llegit i acceptat les condicions de consulta de 
les dades que s’hi contenen. 

 
 
 
 
 
 
Conforme, 
(signatura) 
 
 
Centre educatiu: 

Nom i cognoms responsable de l’aplicatiu:    

DNI: 

Correu electrònic per rebre password: 

Data: 

 


