ANEXO - MODELO DE DECLARACIÓN DE INTERESE
Data da declaración:
Nome da proposta:
Acrónimo da proposta:
DATOS DA PERSOA QUE DECLARA
Nome:

Apelidos:

Teléfono:

NIF:

Fax:

Correo electrónico:

Enderezo para os efectos de notificación:
No caso de actuar en representación de persoa xurídica:
Entidade mercantil á que representa:
NIF:

Cargo:

Breve resumo da eventual proposta (máx. 1.200 caracteres):

Interese en participar na Consulta Aberta:
☐ SÍ
☐ NON
1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
☐ Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.
☐ Que non forma parte dos órganos de goberno ou administración da entidade ningún alto cargo a
que se refire a Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da administración
xeral do Estado, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo
das administracións públicas, da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, nin se
trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime
electoral xeral, nos termos establecidos nesta.
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2. OPOSICIÓN EXPRESA Á CONSULTA DE DATOS.
De conformidade co disposto no parágrafo 2 do artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas manifesto expresamente a miña
oposición a que os datos que obran en poder das administracións públicas e que se me requiran no seo
deste procedemento sexan consultados directamente pola administración contratante e, polo tanto,
comprométome a achegar a documentación requirida:
☐ SI
☐ NON
Excepcionalmente, se AMTEGA e/ou RETEGAL non puidese obter directamente e/ou por medios
telemáticos a información / os datos necesarios para a resolución deste procedemento, poderá
solicitar novamente ao interesado a achega dos referidos documentos.
3. CORREO ELECTRÓNICO PARA O EFECTO DE NOTIFICACIÓNS
COMPROMÉTOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo
electrónico: __________________________________________.
4. COMPROMÉTOME a dar por válidas todas as comunicacións e notificacións que sexan
efectuadas a través do sistema Notifica.gal (Os avisos das notificacións serán enviados ao correo
electrónico e/ou teléfono móbil que o licitador tivese indicado no seu perfil de Notifica.gal. No
caso de que o licitador non estivese dado de alta no sistema Notifica.gal, o órgano de
contratación farao de oficio co correo electrónico indicado para os efectos de comunicacións).

5. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA
MANIFESTO coñecer o contido e alcance do Código ético institucional da Xunta de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 e publicado mediante a
Resolución do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179, do 19.9.2014).
6. CÓDIGO ÉTICO E POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS PENAIS DE
RETEGAL
MANIFESTO coñecer o contido e alcance do Código ético e Políticas de prevención de riscos
penais de Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. publicadas na súa páxina web,
www.retegal.gal.
7. SOMETEMENTO AO FORO ESPAÑOL (só para empresarios estranxeiros)
Declaro someterme á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para todas as
incidencias que, de modo directo ou indirecto, poidan xurdir do contrato con renuncia, se for o caso,
ao foro xurisdicional estranxeiro que me poida corresponder.
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8. AUTORIZACIÓN DE USO DOS DATOS
Autorizo aos asinantes da Resolución ou de calquera outro organismo relacionado á almacenaxe
e difusión dos datos de contacto.
Autorizo aos asinantes da Resolución ou de calquera outro organismo relacionado, a manter
accesible e actualizada a información necesaria, total o parcial, sobre as propostas presentadas.
Autorizo aos asinantes da Resolución ou de calquera outro organismo relacionado, a divulgar a
información ou documentación técnica ou comercial que, no seu caso, non sexa identificada como
confidencial.
Autorizo aos asinantes da Resolución ou de calquera outro organismo relacionado, ao uso dos
contidos das propostas que se limitará exclusivamente á posible inclusión dos contidos en futuros
procesos.
9. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS








Responsable do tratamento. Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (Amtega) e RETEGAL.
Corresponsable do tratamento. Concello de Santiago de Compostela.
Finalidades do tratamento. Xestionar a Consulta Aberta de referencia.
Lexitimación para o tratamento. Consentimento das persoas (físicas e/ou xurídicas)
interesadas.
Destinatarios dos datos No se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus
datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

En cumprimento do disposto no citado Regulamento o cedente dos datos poderá, en calquera
momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que
regulamentariamente se determine.
En …………………………………….., o … de …………………… de 20...
(Lugar e data)
Sinatura:
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