
AUTORITZACIÓ ACCÉS I/O CÒPIA BASE DE DADES 
 
ASSOES S.L.U. és un prestador de serveis informàtics i té una relació contractual/comercial amb l’empresa signant.  
ASSOES S.L.U. segueix la normativa fixada per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Llei 29/2021, del 28 
d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).   
ASSOES S.L.U. té establertes una sèrie de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu, amb la finalitat de 
garantir la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades i de les bases de dades del client que sol·licita 
una intervenció tècnica que afecta als seus programes informàtics.  

ASSOES S.L.U. es compromet a fer un ús professional i responsable de les bases de dades del client quan aquest 
sol·licita els serveis tècnics d’ASSOES S.L.U. per resoldre alguna incidència referent als seus programes.  
ASSOES S.L.U. es compromet a fer un ús confidencial de la base de dades, ajustat a la tasca encomanada, i es 
compromet a destruir qualsevol còpia de la informació utilitzada un cop acabat el seu servei. 
ASSOES S.L.U. recorda que l’empresa que sol·licita l’accés i/o còpia de la base de dades ha de tenir el consentiment 
i l’autorització per escrit dels interessats d’aquestes dades per tal de poder transmetre les seves dades a tercers 
(sobretot quan es tracta de dades sensibles). El responsable del tractament de dades de l’empresa signant decideix la 
informació que es processa i la base legal per fer-ho.  
ASSOES S.L.U. no es fa responsable de les conseqüències derivades de l’accés i/o còpia de la base de dades del 

client.  Al signar aquest document, el demandant/signant declina expressament interposar qualsevol tipus de 
reclamació o demanda a ASSOES S.L.U. per possibles incidències sorgides de l’accés i/o còpia de la base de dades. 
Tota la responsabilitat derivada de l’accés i/o còpia de la base de dades recaurà en el mateix demandant/signant. 

 

L’empresa _________________________________________ garanteix que compleix la 

normativa fixada per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Llei 29/2021, del 28 

d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) i autoritza a ASSOES S.L.U. 

l’accés i/o còpia de la base de dades del Programa:   
(Marquin amb una  X) 

 
              ___ Ascompta 

           ___ Andomèdic 

 ___ Andofarma  
     ___ Meteor  

     ___ Reb’As 

        ___ Altres  

 
 

Persona que realitza la demanda  __________________________ 

 
Càrrec del demandant   __________________________ 

 

Data petició    __________________________ 
 

 

 

Signatura del responsable i segell de l’empresa 

 

 

 

 

 

 
No oblidin remetre aquest document per Internet a : 
 

ASSOES · Assessoria de Software Especial S.L.U. 
 

Carrer Doctor Palau núm. 42 5e C 
 

AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA - Principat d'Andorra 
Telèfons: +376 741 140 - +376 741 141 

Email: info@assoes.com 


