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Funcions i Obligacions del Personal 
 
Com a norma general, els usuaris tenen accés autoritzat únicament a aquelles dades i 
recursos que precisen per al desenvolupament de les seves funcions. 

Amb l'objecte de donar degut compliment a l'establert en:  

El RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 

del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE), el Reial Decret 3/2010 i el Reial Decret 951/2015 per el 

qual, es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A., Turisvall, S.L., Fundació Gaspar Espuña-
CETT i Associació CETT Alumni, d’ara en endavant referenciades com a Grup CETT, 
han desenvolupat les següents pautes de comportament, que hauran de ser 
conegudes per tots els seus usuaris. 

 
1 Usuaris dels Sistemes d’Informació: 

Tots els usuaris estan obligats a informar al Responsable de Seguretat de qualsevol 
Incident de Seguretat del qual es tingui coneixement o sospita. 

Tots els usuaris estan obligats a informar al Responsable de Seguretat de qualsevol 
situació susceptible d'alterar el present Document així com de qualsevol modificació 
que afecti als Fitxers i Actius existents en GRUP CETT. 

1.1 Confidencialitat de la Informació: 

1.1.1 No podrà enviar-se informació confidencial de GRUP CETT a l'exterior, ni 
mitjançant suports materials ni a través de qualsevol mitjà de comunicació, 
incloent la simple visualització o accés, tret que es trobi expressament 
autoritzat per el seu responsable. 

1.1.2 La informació de GRUP CETT és propietat d'aquest. Es considera informació 
confidencial, a títol enunciatiu i sense caràcter limitatiu: dades del personal, 
nòmines, comptabilitat, facturació i qualsevol altre material relacionat amb 
l'activitat operativa i estratègica de GRUP CETT.  

1.1.3 Els usuaris hauran de guardar, per temps indefinit, la màxima reserva i no 
divulgar ni utilitzar, directament, ni a través de terceres persones o empreses, 
la informació a la qual tinguin accés durant la seva relació laboral/professional 
amb GRUP CETT registrada en qualsevol tipus de suport. Aquesta obligació 
continuarà vigent després de l'extinció del contracte laboral/mercantil. 

Si l’usuari ha d’absentar-se del seu lloc de treball de manera momentània 
evitarà deixar l'ordinador encès o en tot cas haurà d’activar el bloqueig de 
sessió / pantalla que impedeixi la visualització de les dades, per tal d’evitar que 
una altra persona accedeixi en aquest ordinador a informació a la qual no pugui 
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tenir accés pels privilegis que GRUP CETT li ha concedit. Si l’absència no és 
momentània caldrà obligatòriament apagar l’ordinador. 

1.1.4 No s'han de deixar en la safata de sortida de les 
impressores/fotocopiadores/faxos documents que continguin dades personals 
i/o informació confidencial. En cas que la impressora/fotocopiadora/fax es 
comparteixi. 

1.1.5 La informació impresa es considera copia “No Controlada” i responsabilitat de 
l’usuari que l’ha imprès. 

1.2 Control d'Accés: 

1.2.1 Els usuaris tenen accés únicament a aquells recursos que precisen per al 
desenvolupament de les seves funcions del seu lloc de treball. 

1.2.2 Identificació facial per accés físic a l'escola: Amb la finalitat de controlar l'accés 
a l'edifici de l'escola, s’efectua la identificació facial a través de la fotografia que 
disposem a la nostra base de dades i que ens ha estat facilitada pel propi 
usuari 

1.3 Identificació i Autenticació: 

1.3.1 L'identificador d'usuari o clau d'accés als diferents sistemes de gestió són 
individuals i no han de ser comunicats a altres persones. Si l'usuari sospita que 
una altra persona coneix les seves dades d'identificació i accés haurà de posar-
ho en coneixement del responsable del sistema amb la finalitat de que li assigni 
una nova clau d’accés.  

1.3.2 Els noms d'usuari i claus d'accés assignades a cada usuari de la xarxa 
corporativa de GRUP CETT són personals i intransferibles, sent l'usuari l'únic 
responsable de les conseqüències que puguin derivar-se del mal ús, divulgació 
o pèrdua dels mateixos. 

1.3.3 L'ús de l'identificador i la clau assignada a cada usuari implicarà l'acceptació, 
com a document probatori, de l'operació efectuada. Excepte prova en contrari, 
es presumirà que els actes que es duguin a terme amb l'identificador i la clau 
assignats han estat realitzats per l'usuari titular dels mateixos. 

1.3.4 Mai es comunicaran les contrasenyes d'un usuari a un altre, ni al personal 
subcontractat ni a cap persona externa a GRUP CETT. 

1.4 Gestió de suports i documents: 

1.4.1 Només estan autoritzats com a suports d'emmagatzematge de dades els 
homologats per GRUP CETT L’usuari ha d’utilitzar mecanismes d’accés a 
informació al núvol per evitar l’ús de dispositius USB. 
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1.4.2 En el trasllat de la documentació s'han d’adoptar les mesures dirigides a evitar 
la sostracció, pèrdua o accés indegut a la informació durant el seu transport. 

1.4.3 Quan es rebutja qualsevol document o suport que contingui dades de caràcter 
personal es procedeix a la seva destrucció o esborrat, adoptant-se les mesures 
necessàries per evitar l'accés a la informació continguda en el mateix o la seva 
recuperació posterior.  

1.5 Dispositius Mòbils i Teletreball: 

1.5.1 Cada usuari és responsable de l’ús adequat i conservació dels dispositius 
mòbils al seu càrrec. Deurà prevenir el furt o sostracció quan es trobi fora de 
les instal·lacions de GRUP CETT En qualsevol cas, l’usuari no pot alterar les 
mesures de seguretat establertes, com per exemple xifrat o contrasenya de 
bloqueig. Cal informar de qualsevol incidència (furt, sostracció o mal estat dels 
dispositius) al responsable de seguretat en la major brevetat possible. 

1.5.2 En cas de realitzar Teletreball, l’usuari s’assegurarà de disposar d’un entorn de 
treball adequat i protegir els sistemes dels quals és responsable. Està permesa 
la utilització d’equips personals per accés remot als sistemes de gestió, però en 
tot cas és responsabilitat de l’usuari mantenir els seus equips en l’estat adient 
per no corrompre la informació dels sistemes del GRUP CETT . Es d’obligat 
compliment que l’usuari disposi dels corresponents sistemes de protecció 
antivirus actualitzats, així també com les darreres actualitzacions dels sistemes 
operatius dels seus equips personals. 

1.5.3 Es pot efectuar l’accés remot a les unitats de xarxa per mitjà de l’aplicatiu FILR, 
accedint o bé des de navegador amb una URL concreta o bé per mitjà d’una 
APP pròpia. En tot cas aquest accés ha d’estar prèviament autoritzat pel 
responsable jeràrquic. 

1.5.4 No està permès connectar un dispositiu personal directament a la xarxa física 
del GRUP CETT . L’accés als serveis compartits de la xarxa s’haurà de 
realitzar des de la xarxa WiFi GRUP CETT.  

1.5.5 Qualsevol requisit de sincronització de dispositius mòbils o altres dispositius 
personals BYOD (Bring Your Own Device) amb el sistema de correu electrònic 
del GRUP CETT, per part del personal de GRUP CETT ha d’estar prèviament 
autoritzat pel Responsable de Seguretat. 

 
1.6 Proves amb dades reals: 

1.6.1 Les proves anteriors a la implantació o modificació dels sistemes d'informació 
que tractin fitxers amb dades de caràcter personal hauran de comunicar-se al 
Responsable de Seguretat o Personal d'Informàtica. 
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1.7 Incidències: 

1.7.1 És obligació de tot el personal de GRUP CETT comunicar qualsevol incidència 
que afecti o pugui afectar a la seguretat de les dades, seguint les pautes del 
Protocol d’actuació d’incidents de seguretat. 

1.7.2 Aquesta comunicació haurà de realitzar-se al Responsable de Seguretat en el 
moment en què es produeixi aquesta incidència o des del moment en què es 
tingui coneixement o sospita de la mateixa. 

1.7.3 S'entén per incidència qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar a la 
seguretat de les dades. 

Alguns exemples d'Incidències es detallen a continuació: 

 Incidències que afectin a la Confidencialitat: 

 Lectura no autoritzada de la informació continguda en els fitxers 
o sistemes d'informació.  

 Còpia no autoritzada de la informació. 

 Error en la distribució: és a dir, que es lliurin informes, suports, 
correspondència, etc. a persones diferents dels seus 
destinataris. P.ex. Sobres de correspondència Interna. 

 Manipulació no autoritzada de la informació. 

 Obtenció d'informació des de suports rebutjats. 

 Obtenció d'informació des d'equips o suports  destinats a la seva 
reutilització.  

 Desxifrat de la informació o de les claus de xifrat.  

 

 Incidències que afecten a la integritat: 

 Modificació no autoritzada de la informació directament dels 
fitxers o sistemes d'informació.  

 Esborrat no autoritzat de la informació.  

 Destrucció parcial o total de la informació per fallades en equips, 
incendis, inundacions, tempestes, desastres naturals, etc. 

 Impossibilitat de reconstruir les dades partint de les seves còpies 
de seguretat. 

 Alteració o esborrat de la informació durant la seva explotació 
ocasionat per fallades del programari. 
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 Incidències que afecten a la disponibilitat: 

 Modificacions no autoritzades de permisos d'accés lògic als 
fitxers. 

 Impossibilitat o limitació de l'ús de les instal·lacions per 
fenòmens meteorològics, vagues, manifestacions, etc.  

 Indisponiblitat dels sistemes per fallades o avaries informàtiques. 

 

 Incidències que afecten a l'autenticació: 

 Suplantació de l'usuari autoritzat pel no autoritzat: 

• Per cessió de la clau.  

• Per coneixement de la clau d'accés.  

• Per violació dels controls d'accés.  

 Fallades als programaris o dispositius de control d'accés lògic.  

 Fallades en la gestió de baixes de persones no comunicades o 
autoritzacions d'accés improcedents. 

 

1.8 Ús del Correu Electrònic: 

1.8.1 El sistema informàtic, la xarxa corporativa i els terminals utilitzats per cada 
usuari són propietat de GRUP CETT. 

1.8.2 Queda expressament prohibida la utilització de comptes de correu electrònic 
corporatiu per a ús personal si no és imprescindible. 

1.8.3 GRUP CETT es reserva el dret a revisar, sense previ avís, els fitxers “LOG” 
dels servidors, amb la finalitat de comprovar el compliment de les normés d’ús i 
prevenir activitats que puguin afectar a GRUP CETT com a responsable civil 
subsidiària. 

1.8.4 No s'hauran d'obrir correus procedents d'adreces desconegudes o que no 
estiguin relacionades amb motius de treball i ofereixin les suficients garanties, 
amb la finalitat d'evitar l'entrada de codi nociu. No es descarregaran fitxers 
adjunts on la font no estigui degudament contrastada. 

1.8.5 Queda estrictament prohibit l'enviament de missatges de correu electrònic de 
forma massiva o amb finalitats publicitàries o comercials no sol·licitades o 
expressament autoritzats pel destinatari (Spam). 

1.8.6 Si el sistema AntiSpam rebutja un missatge per estar contingut dins d’una llista 
d’Spam, l’usuari receptor de l’email notificarà aquest fet a l’emissor del 
missatge per tal que realitzin les accions pertinents per alliberar la seva IP i/o 
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domini de la corresponent llista. La responsabilitat de resoldre la situació és de 
l’emissor. En cap cas es trencaran les regles de seguretat per permetre 
l’entrada de missatges en llistes d’SPAM. 

1.8.7 Queda estrictament prohibit l'enviament de missatges de correu electrònic de 
tipus piramidal. 

1.8.8 Els missatges de correu electrònic de la xarxa corporativa que s'enviïn a 
múltiples destinataris principalment quan es tracti de tercers, han de realitzar-
se fent ús del camp de còpia oculta (CCO). 

1.9 Accés a Internet: 

1.9.1 GRUP CETT proveeix de sistemes de connexió a Internet als seus empleats 
per tal de desenvolupar les tasques derivades de les seves funcions. Aquest 
sistema és propietat de GRUP CETT i es reserva el dret de concedir o anul·lar 
aquests accessos conforme als criteris que cregui convenients. 

1.9.2 L'accés a pàgines web (WWW), grups de notícies (NewsGroups) i altres fonts 
d'informació com FTP, etc. es limita a aquelles que continguin informació 
relacionada amb l'activitat de GRUP CETT o amb les comeses del lloc de 
treball de l'usuari. No es descarregarà cap fitxer on la font estigui contrastada i 
en cap cas es descarregaran o s’accedirà en línia a fitxers executables. 

1.9.3 Queda prohibit l'accés a debats en temps real (Xat/IRC) per ser perillós en 
facilitar la instal·lació d'utilitats que poden permetre accessos no autoritzats al 
sistema. 

1.9.4 GRUP CETT es reserva el dret de monitoritzar i comprovar, de forma aleatòria i 
sense previ avís, qualsevol sessió d'accés a Internet iniciada per un usuari de 
la xarxa corporativa, amb la finalitat de comprovar el compliment d'aquestes 
normes i prevenir activitats que puguin afectar a GRUP CETT com a 
responsable civil subsidiària. 

1.10 Drets de Propietat Intel·lectual (DPI): 

1.10.1 Queda estrictament prohibit l'ús de programaris informàtics que no estiguin 
homologats per GRUP CETT.  

1.10.2 GRUP CETT es reserva el dret de revisar, sense previ avís, els programaris 
instal·lats en tots els ordinadors de GRUP CETT amb la finalitat de comprovar 
el compliment d'aquestes normes i prevenir activitats que puguin afectar a 
aquest com a responsable civil subsidiària. 

1.10.3 Queda prohibida la instal·lació de qualsevol programari sense previ avís al 
Servei de STIC, així com modificar les configuracions locals de l’equip, com ara 
desactivar l’antivirus, per garantir la seguretat i la continuïtat del servei. 
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1.11 Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o 
encarregat del tractament: 

1.11.1 Quan les dades personals s'emmagatzemin en dispositius portàtils / mòbils o 
es tractin fora dels locals del responsable del fitxer o tractament, o de 
l'encarregat del tractament caldrà que existeixi una autorització prèvia del 
responsable del fitxer o tractament, i en tot cas s’haurà de garantir el nivell de 
seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat. L’usuari és el responsable de 
garantir que, un cop retornat l’equip mòbil, aquest estigui lliure d’informació 
confidencial i sotmesa a la protecció de dades. 

1.11.2 Així mateix, s'haurà de sol·licitar autorització al Responsable de Seguretat per 
emmagatzemar dades personals en dispositius portàtils / mòbils o tractar-los 
fora dels locals del responsable del fitxer o tractament. 

1.12 Fitxers temporals o còpies de treball de documents: 

1.12.1 Aquells fitxers temporals o còpies de documents extrets d’una aplicació i creats 
exclusivament per a la realització de treballs temporals o auxiliars han de 
complir el nivell de seguretat que els correspongui. 

1.12.2 Tot fitxer temporal o còpia de treball així creat serà esborrat o destruït una 
vegada que hagi deixat de ser necessari per a les finalitats que van motivar la 
seva creació. 

1.12.3 Si en el desenvolupament del treball es necessita emmagatzemar dades de 
caràcter personal en ordinadors o en qualsevol suport informàtic, l'usuari es 
responsabilitzarà d'adoptar les mesures de seguretat oportunes mentre 
aquestes dades es mantinguin. 

1.13 Accés a través de xarxes de comunicacions: 

1.13.1 Les mesures de seguretat exigibles als accessos a dades personals a través 
de xarxes de comunicacions, siguin o no públiques, garanteixen un nivell de 
seguretat equivalent al corresponent als accessos en manera local. 

1.14 Suport paper: 

Tots els usuaris hauran d'adoptar les mesures necessàries per assegurar que totes les 
dades de caràcter personal contingudes en suports no automatitzats estiguin 
degudament custodiats i protegits. Seran aplicables als fitxers no automatitzats les 
mesures de seguretat descrites als apartats anteriors quant a: 

 Confidencialitat de la informació. 

 Control d'Accés. 

 Gestió de suports i documents. 
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 Registre d'incidències. 

 Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat 
del tractament. 

 Fitxers temporals o còpies de treball de documents. 

A més, s'haurà de complir amb el establert en GRUP CETT referent a: 

1.14.1 Criteris d'arxiu: 
Arxivar els suports o documents en paper garantint la seva correcta 
conservació, localització i consulta de la informació, de manera que possibiliti 
l'exercici dels drets d'Oposició al tractament, Accés, Rectificació, Supressió i 
Portabilitat. 

1.14.2 Dispositius d'emmagatzematge: 
Els dispositius d'emmagatzematge dels documents que continguin dades de 
caràcter personal disposen de mecanismes que obstaculitzen la seva obertura i 
la corresponent gestió de privilegis. 

1.14.3 Custòdia dels suports: 
La persona que es trobi al càrrec de documentació amb dades de caràcter 
personal quan la mateixa no estigui arxivada, per estar en procés de revisió o 
tramitació, és responsable de custodiar aquesta informació i d'impedir en tot 
moment que pugui ser accedida per persona no autoritzada. 

1.14.4 Lliurament de documentació en suport paper: 
Queda estrictament prohibit el lliurament o  enviament d'informació en suport 
paper relativa a persones físiques en sobres, caixes, o qualsevol altre recipient 
que no estigui hermèticament tancat, i l'obertura del qual no suposi el 
trencament del precinte. El lliurament es realitzarà únicament al titular de les 
dades o, si s’escau, a la persona que hagi autoritzat per escrit a tal efecte. 
 
Queda estrictament prohibit l'enviament d'informació relativa a persones 
físiques, o confidencial a través de mitjans que no assegurin el compliment de 
les normes de seguretat exigides per GRUP CETT. 

1.14.5 Destrucció de documentació suport paper: 
Per a tots els documents existents en suport paper que continguin dades de 
caràcter personal i/o informació confidencial de GRUP CETT existeix un 
sistema de destrucció física dels mateixos. 

Es disposa de destructores de paper: 

Es disposa d’Empresa (Tercer) de destrucció de paper, amb el corresponent 
certificat de destrucció anual.  
 
Queda prohibit desfer-se de la documentació impresa que contingui dades de 
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caràcter personal i/o informació confidencial mitjançant el seu dipòsit en 
papereres, contenidors o borses d'escombraries. 

1.14.6 Còpia o reproducció: 
Han de destruir-se les còpies o reproduccions rebutjades de manera que s'eviti 
l'accés a la informació continguda en les mateixes o la seva recuperació 
posterior. 

Aspectes destacats que caldrà evitar: 

 Intentar desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat i qualsevol altre 
element de seguretat que intervingui en els processos telemàtics de GRUP 
CETT. 

 Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar voluntàriament 
les dades, programaris o documents electrònics de GRUP CETT o de 
Tercers.  

 Obstaculitzar voluntàriament l'accés d'altres usuaris a la xarxa mitjançant el 
consum massiu dels recursos informàtics i telemàtics de GRUP CETT així 
com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests 
sistemes.  

 Intentar llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic o 
arxius d'altres usuaris.  

 Intentar accedir a àrees restringides dels sistemes d’informació de GRUP 
CETT o de Tercers. 

 Introduir, descarregar d'Internet, reproduir, utilitzar o distribuir programaris 
informàtics no autoritzats expressament per GRUP CETT o qualsevol altre 
tipus d'obra o material, els drets de la qual de propietat intel·lectual (DPI) o 
industrial pertanyin a Tercers, quan no es disposi d'autorització per a això. 

 Instal·lar còpies il·legals de qualsevol programari. 

 Esborrar voluntàriament qualsevol dels programaris instal·lats legalment. 

 Utilitzar els recursos telemàtics de GRUP CETT inclosa la xarxa Internet, per 
a activitats que no es trobin directament relacionades amb el lloc de treball de 
l'usuari. 

 Introduir continguts obscens, immorals o ofensius i, en general, freturosos 
d'utilitat per als objectius de GRUP CETT a la xarxa corporativa del mateix. 


