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ANNEX 3
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El/la Sr./Sra. .......................................................................................................................... ,
amb DNI núm. ,
en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom),
en nom i representació d’aquesta empresa,
amb residència al carrer
número ............................... ,
de Municipi
codi postal
i amb NIF ..
Declara
que
està
assabentat/ada
que
tindrà
la
condició
d’encarregat
del tractament en cas de resultar-ne adjudicatària del contracte i es compromet a signar, en
nom propi o en nom i representació de l’empresa (nom), l’acord d’encàrrec de tractament de
dades personal corresponent.
Així mateix, declara que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar les mesures
tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament de dades s’efectuï de
conformitat 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.
I, perquè consti, signo aquest document
Lloc, Data i signatura

Informació sobre Protecció de Dades Personals
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres
dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat, com a responsable d’aquestes:
Identitat:
Consorci Port de Mataró
Adreça postal:
Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró
Telèfon:
+34 93 755 09 61
Adreça electrònica:
info@portmataro.com
La finalitat del tractament és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela. La base
legal per al tractament de les vostres dades és en execució d’un contracte d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos legalment
previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres
categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de
manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels
serveis TIC per compte del responsable
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i sempre que siguin necessàries per complir
amb la legislació vigent.
En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà
tramitar la vostra petició.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les
dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l’adreça electrònica
info@portmataro.com
En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant
l’autoritat de control a www.apdcat.cat

