DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El/la senyor/a ................. amb NIF número ................., actuant en nom i representació
de l’empresa ................................, en qualitat de .............................., en virtut de
l’escriptura ...................., amb CIF número ................................, i domicili social a
..........................
DECLARO RESPONSABLEMENT
Que
el
.........proveïdor/empresa.......
ha
presentat
oferta
de
serveis/subministraments/obres a l´Ajuntament de Premià de Mar amb referència
indiqui denominació i número d’expedient en data XX de XXXXXX de 20XX que no implica
el tractament de dades personals titularitat de l´AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR,
d’acord amb el que a continuació s’indica.

1. Servei sense accés a dades personals
Els serveis ofertats pel proveïdor/empresa no requereixen el tractament de dades de
caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de Premià de Mar. No obstant, si per
la prestació dels serveis descrits en la referenciada contractació, el proveïdor hagués
d’accedir als locals de treball de l’Ajuntament de Premià de Mar, on es troben els fitxers
i sistemes d’informació que contenen les dades de caràcter personal dels que
l’Ajuntament de Premià de Mar es responsable del tractament i per error o accident, un
empleat del proveïdor tingués accés a les dades personals referenciades, el proveïdor
haurà d’informar a la major brevetat possible a l’Ajuntament de Premià de Mar.

El proveïdor s’obliga a comunicar a tots els empleats assignats a la contractació indiqui
denominació i número d’expedient la seva obligació de guardar secret professional i
notificar qualsevol accés indegut a dades de caràcter personal que es produeixi. El
proveïdor serà en tot cas responsable de les possibles infraccions que poguessin derivarse de l’ús d’aquestes dades per part dels seus empleats.
2. Protecció de dades personals dels representants
Declaro que assumeixo que les dades personals dels representants de les Parts seran
tractades, respectivament, per l’Ajuntament de Premià de Mar i proveïdor, que
actuaran, de forma independent, com a responsables del tractament dels mateixos.

Aquestes dades seran tractades per complir els drets i obligacions continguts que es
relacionen en aquesta declaració i a la contractació referenciada a l’encapçalament,
sense existir decisions automatitzades que puguin afectar aquests representants. La
base legal del tractament és el compliment de l’esmentada relació contractual.
Les dades es mantindran mentre estigui vigent la relació contractual, sent tractades
només per les Parts i aquells tercers que estiguin legal o contractualment obligats a
comunicar-los (com en el cas dels proveïdors de serveis de tercers als qui s’hagi
encomanat un servei vinculat amb la gestió del Contracte).
Els representants de les Parts podran exercir, en els termes establerts per la Normativa
vigent, els drets d’accés, rectificació i supressió de les dades, a més de sol·licitar que es
limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sol·licitar la
portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació per escrit a cadascuna de les
Parts, a través de les adreces especificades a la capçalera. En el cas que no quedin
satisfets amb l'atenció rebuda de les parts després de exercitar algun dels drets
esmentats anteriorment, podran presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana
de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.
Els/les representants de l´AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR podran contactar amb el o
la Responsable o Delegat/da de Protecció de Dades (el que s’escaigui) de [proveïdor de
serveis], a través de l'adreça de correu ………….…….@......, o bé a través de correu postal
a la direcció següent: ……………………………….
Els/les representants de proveïdor podran contactar amb el Delegat de Protecció de
Dades de L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, a través l'adreça de correu
dpd@premiademar.cat o bé a través de la següent l’adreça de correu a l´atenció del
Delegat de Protecció de Dades: Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar.
Igualment, poden posar en coneixement de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
qualsevol situació que consideri que vulnera els seus drets (www.apdcat.gencat.cat) o
davant de l’autoritat competent en matèria de Protecció de Dades.
………………………………….,

Signatura electrònica

de/d’

de 20

