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ANNEX 2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
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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.
€
€
3) Dades identificatives del/de la contractista
(*) (CET, EI, fundació, associació, etc.)
4) Dades identificatives del/de la representant legal de l'empresa
5) Declaració responsable
 
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que la persona jurídica o física que represento està capacitada per contractar amb el sector públic, en els termes establerts als art. 65 a 70 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar especificades a l'art. 71 de la LCSP.
 
Així mateix, MANIFESTO:
 
a) Que als efectes d'acreditar el que es declara, autoritzo  l’ajuntament de Salt a consultar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives a l'estat d'acompliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, respectivament.
 
b) Que s’executarà l'objecte del contracte amb estricte compliment de les instruccions que li doni el responsable del contracte que tingui encomanat el control i supervisió.
 
c) Si a causa de l'execució de la prestació, s’accedeix i es tracta informació i fitxers amb dades de caràcter personal, s’assumeixen les obligacions de confidencialitat que es recullen en aquesta declaració com a annex 3.
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