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ANNEX VIII
GARANTIES EN EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
L’empresa declara que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i
organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 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.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
El personal de l'Encarregat del Tractament té el deure de guardar secret professional
respecte a la informació de caràcter personal objecte de tractament. Aquesta obligació
és exigible al personal, fins i tot després d'haver cessat la seva relació amb el encarregat
de tractament. A més, serà la seva obligació comunicar i exigir al seu personal el
compliment del deure de secret professional, així com la resta de les condicions i termes
fixats en el present contracte. Ha de garantir, si escau, la formació necessària en matèria
de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades
personals.
L'encarregat haurà de mantenir a disposició del Responsable la documentació
acreditativa del compliment d'aquesta obligació.
L’empresa adjudicatària es comprometen a respectar, en el compliment de les
obligacions que es deriven d'aquest document, tota la legislació i normativa que resulti
aplicable, molt en particular, les obligacions imposades i determinades pel Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 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. Així mateix haurà de fer front a la responsabilitat que
es derivi del seu propi incompliment d'aquesta legislació i normativa.
Per tal de que tingui els efectes oportuns, signo aquesta declaració.
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