ACORD DE CONFIDENCIALITAT

El present acord de confidencialitat se signa a instància de l'ATM de Barcelona per tal de protegir la
confidencialitat dels Document lliurats, per i entre:
D’UNA PART, l’Autoritat de Transport Metropolità, amb NIF número P-5890049-I i domicili social en
Carrer Muntaner, 315-321, de Barcelona i representada per_________________.
D’ALTRA PART, _XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__, amb NIF número __________ i domicili social en
________________, representada per _________________.
L’ACORD ES DESENVOLUPA COM SEGUEIX:
1.1. Definicions: Sota les següents condicions
“Informació Confidencial” fa referència a aquella informació confidencial i secrets comercials relatius al
negoci de l’Autoritat del Transport Metropolità. Això inclou, encara que no es limita, a aquella informació i
secrets referents a:
a) Estratègia corporativa i de màrqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de vendes i
resultats d'investigacions.
b) Mètodes i procediments de negoci, informació tècnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al públic en general, incloent invents, dissenys, programes,
tècniques, sistemes de bases de dades, fórmules i idees.
c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveïdors i detalls dels contractes subscrits amb ells.
d) Nivells d’"estoc", vendes, nivells de despesa i polítiques de compres i preus.
e) Pressupostos, comptes de gestió, informes comercials i altres informes financers.
f)

Informació no publicada de preus relatius a accions o fons que cotitzin en qualsevol mercat oficial
de valors.

g) Qualsevol document identificat com "confidencial", així com el Material.
“Material” fa referència a aquelles notes, memoràndums o altres arxius escrits, dibuixats o registrats
electrònicament que facin referència a, o es derivin del negoci de l’Autoritat del Transport Metropolità, tant
directament com indirectament.
“Personal” fa referència a directors, accionistes, partners, empleats o qualsevol personal relacionat de
qualsevol manera amb XXXXXXXXXX.
2.

Obligacions:

2.1. XXXXXXXXXXXXXX acorda guardar i assegurar que tot el seu personal, directors, executius,
guardin secret i confidencialitat, respecte al següent:
2.1.1. La Informació Confidencial, el Material o qualsevol altre suport facilitat per Autoritat del
Transport Metropolità.
2.1.2. Qualsevol material referent a assumptes de negoci i operacions de l’Autoritat del Transport
Metropolità, els seus proveïdors o clients.
2.2. XXXXXXXXXXXXXX acorda no fer servir cap material confidencial del qual es fa referència des de
les clàusules 2.1.1 i 2.1.2 sota cap raó.
2.3. XXXXXXXXXXXXXX limitarà l'accés al material confidencial del qual es fa referència des de les
clàusules 2.1.1 i 2.1.2 només a aquell personal que treballi per XXXXXXXXXXXXXX que necessitin.
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3.- Durada i vigència:
Aquest acord tindrà una durada de 10 anys que seran computats a partir de la data de la seva
formalització.
4.- Compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:
Les parts d’aquest Acord coneixen i s’obliguen a complir la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, així com la seva normativa de desenvolupament.
XXXXXXXXXX és coneixedor que mitjançant la signatura d’aquest contracte consenten que les seves
dades personals recollides al contracte, així com aquelles que es poguessin recollir en el futur, puguin
ser incorporades per ATM en el seu propi fitxer automatitzat de recollida de dades amb la finalitat de
gestionar correctament la relació contractual, i eventualment, per una gestió administrativa i/o
comercial.
En tot cas, les parts es comprometen a que aquestes dades personals no seran cedides en cap cas a
tercers, tot i que, si es donés el cas que fos procedent realitzar algun tipus de cessió de dades
personals, ATM es compromet a sol·licitar de forma prèvia, el consentiment exprés, informat i
inequívoc de la part que és titular d’aquests drets de caràcter personal.
D’aquesta clàusula no resulta cap limitació o restricció per les parts pel que fa a l’exercici dels drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició.
5.- Excepcions:
Allò que s’estableix en aquest article no serà d’aplicació a cap informació sobre la qual alguna de les
parts pogués acreditar que:
 Dita informació restava en el domini públic en el moment d’haver estat revelada per alguna de
les parts.
 Que, en el moment d’haver estat revelada, el tercer que hagués rebut dita informació, ja
estigués en possessió de la mateixa per mitjans lícits o amb dret al seu accés.
 Que tingués consentiment previ per a la publicació de la dita informació.
 Que la mateixa hagi estat sol·licitada, conforme a la normativa de vigent aplicació, per part de
les autoritats administratives o judicials competents que hagin de pronunciar-se sobre
aspectes totals o parcials de la dita informació.
En el cas que una part de la informació pogués ser classificada dins d’alguna de les categories aquí
mencionades, la resta d’informació seguiria beneficant-se de la protecció de confidencialitat que li
atorga aquest Acord.
6.- Restitució i destrucció de la informació confidencial:
En el cas d’expiració o terminació sobrevinguda del present Acord, l’empresa s’obliga a retornar tota
la informació i còpia de la mateixa a ATM. En el supòsits que així es prevegi, tal informació haurà de
ser destruïda. A més a més, caldrà certificar per escrit la devolució i/o destrucció de la informació
confidencial.
En el cas que l’empresa no compleixi amb l’obligació de restitució i/o destrucció, o bé no ho faci dins
del termini fixat, li seran d’aplicació les conseqüències establertes a la clàusula d’incompliment de
l’acord.
7.- Intransferibilitat:
El present acord és personal entre ambdues parts i no es podrà transferir totalment o parcialment
sense l’autorització prèvia per escrit de l’altra part.
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8.- Drets de propietat:
Aquest acord no suposa la concessió, expressa o implícita, a favor de l’empresa XXXXX de cap dret
sobre la informació obtinguda pel mateix.
En conseqüència, el subministrament, generació o ús de la dita informació no es podrà entendre, en
cap cas, com a concessió de cap patent, llicència o dret d’autor a favor de l’empresa XXXXXXX,
considerant que la informació obtinguda es mantindrà en tot moment en l’àmbit de propietat de l’ATM
o d’altra part a qui pugui pertànyer.
9.- Comunicacions:
Totes les comunicacions respecte d’aquest acord s’hauran de realitzar per escrit mitjançant carta
certificada o registre d’entrada a la respectiva seu social. Es considerarà com a data de notificació la
data de recepció de la dita certificació.
10.- Publicitat:
Aquest acord no atorga cap dret a l’empresa XXXXXX per a la realització de campanyes de publicitat
o accions de màrqueting relacionades amb el mateix.
Respecte a les notes de premsa, s’acorda que siguin coordinades entre els departaments
corresponents, requerint acord exprés, mutu i per escrit.
11.- Incompliment de l’acord:
Tota violació o incompliment de qualsevol de les clàusules del present Acord comporta l’obligació de
pagar a ATM una indemnització compensatòria en funció del dany ocasionat i sens perjudici del dret a
la part afectada de poder exercir o iniciar totes les accions pertinents amb la finalitat d’imposar les
sancions que legalment procedeixin.
Així mateix, les parts acorden que en cas d’incompliment parcial o total amb les obligacions derivades
del present Acord, l’empresa serà responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que tal
incompliment arribés a ocasionar a ATM, inclòs el lucre cessant. Igualment, la violació de l’Acord
suposa la possibilitat de resoldre l’Acord.
12.- Accions legals, legislació i jurisdicció aplicable:
Les parts reconeixen quedar obligades pel present Acord així com els seus corresponents Annexos si
s’escau, i els seus efectes jurídics, i es comprometen al seu compliment de bona fe.
Aquest acord s’interpretarà de conformitat a la legislació espanyola i catalana que sigui d’aplicació en
virtut de l’objecte del present acord de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.
Per a la resolució dels conflictes que es puguin plantejar derivats d’aquest acord, les parts acorden
sotmetre’s a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

Llegit aquest document, el signen totes les parts, per duplicat, en el lloc i data indicats.

Nom: _______________________________
Correu de contacte: __________________
Càrrec: _____________________________

Barcelona, a__ de_________de ________.
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Nom: ____________________________
Correu de contacte: _________________
Càrrec: _____________________________

