
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA 

1. Departament:

2. Dades econòmiques del contracte:

Objecte:

Preu: Iva: Total: 

3. Dades identificatives del contractista:

NIF: Nom / Denominació social: 

Adreça: 

Codi Postal: Població: 

Província: País: 

Si sou tercer sector: 

Advertiment: Si s’omplen els dos apartats següents, el sotasignat accepta que les notificacions 

derivades d’aquest expedient se li lliuren exclusivament per via electrònica: 

Adreça de correu electrònic: 

Telèfon mòbil: 

4. Dades identificatives del representant legal de l’empresa:

NIF: Nom: 

Declaració responsable: l’empresari de referència declara, sota la seva responsabilitat, que 

l’empresa que representa està capacitada per contractar amb el sector públic, en els termes 

establerts als article 65 a 70 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

i que no es troba incursa en cap de les prohibicions especificades a l’article 71 de la referent 

llei. Així manifesta : a) que declara de manera responsable que es troba al corrent de les 
seves obligacions tributàries i de la seguretat social, b) que executarà l’objecte del contracte 

amb estricte compliment de les instruccions que li doni el cap del departament que 



 

tingui encomanats el control i supervisió, c) que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el 

contracte s’executi en territori espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 

puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 

correspondre, i d) que si degut a l’execució de la prestació, accedeix i tracta informació i fitxers 

amb dades de caràcter personal, assumeix obligacions de confidencialitat especificades en 

l’annex I.  

 

 

A                                , a           de                               de 20 

 

 

Conforme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX DE CONFIDENCIALITAT 
 

 

En virtut de la prestació de serveis que es presten al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 

S.A., el contractista que accedeix i tracta informació i fitxers amb dades de caràcter personal, 

responsabilitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A. dins de l’àmbit del servei, 

assumirà la condició d’encarregat de tractament. 

 

Per aquest motiu es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions: 

 

− 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. 

 

− 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 del 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A., ni tan sols a efecte de la seva conservació. 

 

− Observar i adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica, jurídica i organitzativa 

recollides a la legislació i les definides pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A., 

tractament de les dades personals i la informació a la que tingui accés. 

 

− Informar el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el present 

document. 

 

− Retornar tots aquells suports, materials i informació en qualsevol moment en què el 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.  ho sol·liciti, i en qualsevol cas, a la finalització 



 

del servei, sense que pugui conservar cap còpia de les mateixes. 

 

− 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. 

 

− Fer-se responsable enfront del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.  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, de 

les serveis prestats. 
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