DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER PART DE LES
EMPRESES LICITADORES SENSE PERMÍS D'ACCÉS NI TRACTAMENT DE DADES DE
CARÀCTER PERSONALS

Expedient ref.: __________________________________
Contracte relatiu a: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Empresa: ___________[nom de l’empresa]________________

El/La Sr./a. _______________[nom i cognoms]________________, en representació de
l’empresa __________[nom de l’empresa/en nom propi si s’escau]_________, amb
NIF.- [____________] i domicili social a ______________________________________
________________________________________________, la qual actua en qualitat de
[Administrador únic/solidari o mancomunat, apoderat] segons escriptura pública
atorgada davant Notari de
_________[població]__________, en data de
____[00/00/0000]_____, i amb número de protocol __[núm.]__, declara sota la seva
responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte,

DECLARO
1. Que l’empresa participant en el procediment de licitació de referència, com a
prestador de servei/subministrament de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (en
endavant, la “FGTL” o el “Responsable”), en el cas de ser l’adjudicatari, reconeix que la
FGTL és el Responsable del tractament de dades de caràcter personals objectes del
contracte que se’n derivi de la licitació, de conformitat amb la normativa vigent.
2. Que pel compliment del contracte de prestació de servei/subministrament que
s’adjudiqui mitjançant el procediment de licitació, l’empresa no ha d’accedir ni tractar
dades de caràcter personal del Responsable.
3. Que en compliment del que preveu l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”), l’empresa ofereix suficients garanties per
implementar polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de
seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels interessats del
Responsable.
4. Que, en cas de ser adjudicatari del servei/subministrament, reconeix que no té permís
per accedir a cap fitxer, documents o qualsevol altre tipus de suport que contingui dades
de caràcter personal, la responsabilitat dels quals correspon a la FGTL.

5. Que, en cas que el personal de l’empresa tingués accés a dades de caràcter personal
de manera accidental o fortuïta, es comprometrà a no revelar, transferir, cedir o de
qualsevol altra forma de comunicar aquestes dades, sota cap concepte o circumstancia,
ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper o mitjançant accés
informàtic, ni tan sols per la seva conservació a tercers.
6. L’empresa garanteix que, en cas de ser adjudicatari, el personal que prestarà el
servei/subministrament a les instal·lacions de la FGTL, es comprometrà a respectar la
confidencialitat de les dades o estarà subjecte a una obligació legal de confidencialitat
de naturalesa estatutària.
7. L’empresa accepta que si el Responsable determina pel seu compte els fins i els
mitjans de tractament de les dades a les quals ha pogut tenir accés sense l’autorització
directe del Responsable, serà considerat responsable del tractament i estarà subjecte a
complir les disposicions de la normativa vigent. D’acord amb l’article 82 RGPD, l’empresa
es fa responsable davant del Responsable pels danys i perjudicis causats a interessats o
tercers incloses les sancions administratives que se’n derivin de reclamacions judicials o
extrajudicials o de procediments sancionadors de l’Autoritat de control que siguin
conseqüència de la inobservància de les instruccions que ha d’assumir d’acord amb la
present declaració i la normativa vigent.

Barcelona, a _____[00/00/0000]____

Signatura del representant:

Segell de l’empresa:

