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ANNEX 3 - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONFIDENCIALITAT
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Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt
Finalitat: deixar constància de la declaració responsable del contractista.
Legitimació: compliment de relació contractual
Destinataris: les dades es comuniquen a l'Administració Tributària i a entitats bancàries per a l'abonament de factures. Es poden comunicar a la Sindicatura de Comptes i a persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa l'Ajuntament en compliment de les obligacions de publicitat activa.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
Trobareu més informació sobre protecció de dades al següent enllaç.
El / la representant legal de l'empresa:
Codi classificació: E053 Codi tipus document: TD18-011
En virtut de la prestació de serveis que es presten l’ajuntament de Salt, el contractista que accedeix i tracta informació i fitxers amb dades de caràcter personal, responsabilitat de l’Ajuntament de Salt i dels seus ens dins de l’àmbit del servei, assumirà la condició d’encarregat de tractament.
 
Per aquest motiu es compromet a establir, complir i respectar les obligacions següents:
 
         1. Tractar la informació i les dades de caràcter personal a la que es tingui accés únicament i exclusivament per a les finalitats directament relacionades als serveis contractats.
 
         2. Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte de la informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant, publicant, difonent o posant-la a disposició de tercers, bé directa o indirectament, sense el consentiment previ per escrit de l’Ajuntament de Salt, ni tan sols a efecte de la seva conservació.
 
         3. Observar i adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica, jurídica i organitzativa recollides a la legislació i les definides per l’Ajuntament de Salt, tractament de les dades personals i la informació a la que tingui accés.
 
         4. Informar el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el present document.
 
         5. Retornar tots aquells suports, materials i informació en qualsevol moment en què l’ajuntament de Salt ho sol·liciti, i en qualsevol cas, a la finalització del servei, sense que pugui conservar cap còpia de les mateixes.
 
         6. En el cas que com a entitat encarregada del tractament, destinés les dades a finalitats diferents a les estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les instruccions definides, serà considerada també responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagués incorregut.
 
         7. Fer-se responsable enfront de l’Ajuntament de Salt per tots els danys i perjudicis causats a aquesta i que siguin conseqüència de la inobservança de les obligacions contretes, incloent els que es deriven de reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una duració indefinida i es mantindran en vigor en posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, dels serveis prestats.
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