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Acceptació de la confidencialitat  
 
 

Número d’expedient______/_______ 
 
 
1. Data de l’acceptació:                
  
 
 
2. Dades de la persona que assistirà al procediment d’ADR  

 
Cognoms, nom:                                                                                                                       
Passaport o document d’identitat:                                                                                        
Qualitat en què actua:     
                          advocat/ada ☐ 
                          expert/a        ☐ 
                          altres            ☐     Especifiqueu-ho                                                            
Col·legiat núm.:                         Col·legi professional:                             
Si escau, persona jurídica en nom i representació de la qual actua:                                      

 
 
 

3. Acceptació del compromís de confidencialitat 
 

3.1. Accepto assistir a la reunió o les reunions i, d’acord a la normativa aplicable, em 
comprometo a: 
 

a) Mantenir el secret i la més estricta confidencialitat sobre les qüestions de fons del 
conflicte o la controvèrsia que s’ha de dirimir. 

b) No utilitzar la informació obtinguda durant el procediment per aconseguir cap avantatge 
personal, professional o de qualsevol altra mena o que pugui afectar adversament 
l'interès d’alguna persona. 
 

3.2. Soc conscient que tota la informació tant oral com escrita és confidencial i que no puc 
fer ús en cap cas de la informació o els documents següents: 
 

a) Els punts de vista expressats durant les reunions. 
b) Els documents, els informes o les declaracions que es facin o s’aportin en el decurs del 

procediment. 
c) Qualsevol acceptació o admissió de fets o opinions que es produeixi durant les reunions. 
d) Les propostes orals o escrites que es facin durant el procediment d’ADR. 
e) El fet que una de les parts hagi estat disposada a acceptar una proposta en les reunions. 
 
3.3.  D’acord amb la normativa aplicable, la confidencialitat té les excepcions següents: 

 
a) Que la informació sigui accessible pels mitjans públics en el moment de la cessió. 
b) Que hagi conegut la informació abans de la meva participació en el procediment, sempre 

que la informació no estigui ja subjecta a l'obligació de confidencialitat. 
c) Que la legislació vigent o un requeriment judicial n’exigeixi la difusió. En aquest cas em 

comprometo a informar la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra d'aquesta 
situació i a preservar la confidencialitat en el tractament de la informació. 
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[Signatura] 
 

 
 
 

Dades de contacte: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 

C. Prat de la Creu, 8 
                                                                                                               Tel. +376 80 92 92 

                                                                                              A/e: ccis@andorra.ad 
 
 

 
Nota legal 
Les dades requerides són necessàries per organitzar un procediment de resolució alternativa de conflictes, per la qual cosa s’inclouen a 
les bases de dades de la Cambra i es tracten de manera automatitzada. 
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb domicili al carrer Prat de la Creu, 8, d’Andorra la Vella, recull les dades de 
caràcter personal establertes en aquest formulari per raó del Reglament del servei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
anomenat Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, amb la finalitat de gestionar les dades relatives a l’aplicació dels procediments 
de resolució alternativa de conflictes empresarials. Les dades personals es conserven durant el termini establert legalment a la normativa 
en vigor. No obstant això, els interessats poden exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i 
portabilitat de les seves dades personals, i els altres drets reconeguts a la normativa mitjançant una sol·licitud escrita al delegat de 
protecció de dades personals (dpd@ccis.ad) de la Cambra. També es poden posar en contacte amb l’Agència Andorrana de Protecció de 
Dades Personals (APDA). Les dades personals que s’aporten mitjançant aquest formulari d’inscripció han de ser adequades, pertinents i 
exactes, i cal evitar que continguin dades personals de terceres persones o que no estiguin adscrites a l’activitat empresarial o comercial 
relativa a la finalitat del servei. Per obtenir més informació sobre les finalitats i la gestió de les dades personals es pot consultar la política 
de privacitat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 


