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Anexo VI 

DECLARACIÓN SOBRE POTECCIÓN DE DATOS E CONFIDENCIALIDADE 

 

Número de expediente:  

Denominación do contrato:  

 

Nome:__________________________ Apelidos:_______________________________ 

NIF núm.:________________________ 

(No caso de actuar en representación) 

Entidade mercantil á que representa:________________________________________ 

NIF núm.:________________________ 

Cargo:___________________________ 

(No caso de UTEs faranse constar os datos de cada unha das empresas que a forman) 

DECLARA: 

Que cumprirei coa normativa da protección de datos Atonómica, Estatal e Eropea en vigor, e se cumpriran 

es especificacións requiridas  na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), na normativa europea do Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter personal, e no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do 

seu desenvolvemento, e o requirido na disposición adicional vixésimo quinta da LCSP. 

Que gardará sixilo respecto aos datos ou antecedentes que, non sendo públicos ou notorios, estean 

relacionados co obxecto do contrato e chegasen ao seu coñecemento con ocasión deste. Que Non se 

poderá transferir ningunha información sobre os traballos ou os seus resultados, nin sobre a información 

base solicitada, sen o consentimento previo do órgano de contratación. Que se respectará o carácter 

confidencial da información a que teña acceso con ocasión da execución do contrato que pola súa propia 

natureza deba ser tratada como tal. E que deber de confiencialidade manterase durante un prazo de 5 anos 

desde o coñecemento da información, agás que no cadro de características se estableza un prazo maior. En 

todo caso, cando a información sexa de carácter persoal, o deber de segredo manterase por tempo 

indefinido aínda despois de finalizar a relación contractual. 

 

(Sinatura electrónica) 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=Yd9kHT7jt7
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