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Adhesió a la Política de Confidencialitat, Tractament de dades de caràcter personal,
Compromís ètic de conducta i Política de Compliance penal

Inscrita: Registro Mercantil de Tarragona – Tomo 614, Folio 485, Hoja T-3831 – N.I.F: B-43214139

El present document és una declaració unilateral mitjançant la qual el signant es compromet
a complir amb la Política de Confidencialitat de BIG, es dóna per notificat de la Política de
tractament de dades de caràcter personal de BIG i a respectar el Codi Ètic i la Política de
Compliance penal de BIG, com a requisit indispensable per a realitzar operacions comercials
amb les empreses del grup encapçalat per Borges International Group, S.L.U.
D.__________________________________________________________, en representació de
________________________________________________, (nom o denominació social), amb
NIF __________________ (en endavant L’EMPRESA), mitjançant la signatura del present
document es dóna per notificat del mateix i assumeix les obligacions que en ell es contenen, en
relació a BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU i totes les empreses que formen part del grup
del que és capçalera, que es troben relacionades a l’Annex I del present document, des d’ara
identificades com BIG:

Confidencialitat
L'EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació derivada de
la relació contractual amb BIG i es compromet, així mateix, a no divulgar aquesta informació
confidencial, així com a no publicar-la, bé directament, bé a través de terceres persones o
empreses, o posar-la a disposició de tercers sense el previ consentiment de BIG.
S'entén com a informació confidencial, tota aquella que no sigui pública, i que no passi a ser-ho
per incompliment del present compromís.
Per la seva banda BIG assumeix el mateix compromís de confidencialitat amb la informació
rebuda de L’EMPRESA.

Tractament de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades, les dades de caràcter
personal de l'EMPRESA i el seu personal seran tractades per BIG per a la gestió administrativa,
comptable i fiscal de la relació contractual (incloent-hi la formalització de la contractació, gestió
dels pagaments i compliment de les obligacions contractuals). El tractament efectuat és
necessari per a l'execució de la relació contractual no sent necessari el consentiment. Així
mateix, les dades proporcionades podran ser comunicades, per a l'estricte compliment de les
obligacions legals, a Administracions Públiques, jutjats i tribunals; a entitats financeres, per a
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l'execució de la relació contractual; i a terceres empreses que formen part del grup de les parts
per a l'adequada gestió administrativa de la contractació.
De la mateixa manera, les dades personals seran tractades per BIG i per aquelles empreses a les
que pogués subcontractar tot o part dels serveis, exclusivament, per a la realització dels
mateixos sense que es pugui entendre en cap cas que ostenten la responsabilitat sobre aquestes
dades .
Les dades seran tractades durant la relació contractual i, amb posterioritat a la mateixa, fins a la
prescripció de les accions legals que de la mateixa es derivin.
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Els interessats podran exercir els drets reconeguts per la normativa d'aplicació (accés,
rectificació, oposició, supressió, portabilitat de les dades i limitació del tractament), acreditant
la seva identitat, mitjançant escrit dirigit a l'adreça assenyalada en l'encapçalament o en la
direcció de correu lopd@borges-big.com.
La gestió de la seva sol·licitud serà atesa en els termes que estableix la legislació de protecció de
dades vigent en el moment de la seva sol·licitud.
BIG reconeix que la normativa sobre protecció de dades personals estableix una sèrie
d'obligacions en el tractament de dades de caràcter personal, entre les quals destaca la
prohibició de realitzar cessions de dades de caràcter personal sense la corresponent autorització
del titular de les dades personals. A aquest efecte, BIG es compromet a:
•
•

•

Utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés únicament i exclusivament
per complir les seves obligacions contractuals.
Observar i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per assegurar la
confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés,
així com a adoptar en el futur totes les mesures de seguretat siguin exigides per les lleis i
reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament
automatitzat de dades personals.
A no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les quals tinguin
accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació.

Les obligacions establertes per BIG en la present clàusula seran també d'obligat compliment per
als seus empleats, de manera que respondran dels incompliments dels seus treballadors en
aquest sentit.
La durada de les obligacions de confidencialitat establertes en aquest contracte és de 20 anys,
mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre
les parts contractants.
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Compromís ètic de conducta
L'EMPRESA declara tenir accés als següents documents de BIG:
▪

Codi Ètic

https://www.borgesinternationalgroup.com/ca/reglamentos-y-politicas/
▪

Política de Compliance Penal
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https://www.borgesinternationalgroup.com/ca/reglamentos-y-politicas/
En relació amb aquests, l'empresa afirma haver llegit, entès i expressat d'acord amb tots els seus
termes i principis, comprometent-se a desenvolupar un comportament en línia amb ells.
L'EMPRESA reconeix que el Codi ètic, la Política de Compliance Penal, la Política de
confidencialitat i la Política de tractament de dades personals, descriuen la base sobre la qual
BIG realitza les seves activitats amb totes les parts interessades, de manera que una infracció
substancial de L'EMPRESA respecte aquestes, suposarà la rescissió automàtica per justa causa
de qualsevol relació contractual entre L'EMPRESA i BIG, reservant a BIG el dret a reclamar
L’EMPRESA pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la seva violació .
I perquè consti, subscric el present a ________________, a __ de ______________ de 20____.

L’EMPRESA

(Firma)
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Annex I
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Empreses que formen part de Borges International Group, S.L., por ordre alfabètic.
Amêndoas - Herdade da Palheta II, Ltd.
Amêndoas - Herdade da Palheta, Ltd.
BAIN - Mas de Colom, S.L.U.
BAIN Andalucía, S.L.U.
BAIN Extremadura, S.L.U.
BMG Foods Shanghai Co. Ltd.
Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.U.
Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
Borges Asia Pte. Ltd.
Borges Branded Foods, S.L.U.
Borges do Brasil Alimentos Ltda.
Borges Export Group, Inc.
Borges for Food Industries Egypt
Borges India Private Ltd.
Borges National USA, Corp.
Borges of California, Inc.
Borges Organic Olive Oil Company
Borges Tramier S.A.S.
Borges USA, Inc.
BSJ - Frutos Secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Amêndoas de Moursa, S.A.
Capricho Andaluz, S.L.
Catering Distribution Services
Framaco, S.A.
OOO ITLV
Ortalli, S.R.L.
Société Borges Tunisie Export S.A.
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