Declaració responsable

per a l’accés del personal tècnic al Sistema
d’Orientació i Intermediació Laboral

1. Dades d’identificació de la persona signant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF

Adreça del servei
Codi postal

Municipi

A/e
Telèfon/s

2. Declaració de responsabilitats
La persona signant assumeix les responsabilitats que puguin derivar d’aquesta declaració i manifesta:
· Que les dades que conté aquesta declaració responsable són reals.
· Que és coneixedora de les condicions d'ús* del Sistema d'Orientació i Intermediació Laboral del Servei d'Ocupació de
Catalunya i la Diputació de Girona.
*CONDICIONS D'ÚS DEL SISTEMA D'ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL
El personal habilitat per accedir al Sistema d'Orientació i Intermediació Laboral se sotmet a la normativa de protecció de
dades, en especial a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i, de forma específica, a les condicions
següents:
· Vetllar perquè les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que es recullin per ser-hi incloses, s’utilitzin només amb la
finalitat de prestar el servei d’orientació als candidats i la intermediació laboral entre empreses i candidats.
· Tractar i fer que es tractin les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
· No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols perquè siguin conservades, llevat que compti amb l’autorització
expressa del responsable del fitxer o tractament, en els supòsits admissibles legalment.
· Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagi tingut accés en virtut de l’encàrrec
present, fins i tot després de finalitzar-ne l’objecte.
· No fer còpies de la informació a què tingui accés.
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· Complir les mesures de seguretat establertes al document de seguretat del responsable del tractament, que corresponen
al nivell alt, segons el que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions següents:
- El portal Feina Activa / Galileu serà el sistema utilitzat per gestionar la informació.
- L’accés a les dades serà remot, mitjançant un sistema d’autenticació dels usuaris registrats. En cap cas l’encarregat
del tractament no pot incorporar les dades als seus propis sistemes.
- L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata,
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat
de les dades de caràcter personal tractades.

· Vetllar per la utilització correcta de les aplicacions del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’utilitzaran per a la
col·laboració en la prestació dels serveis d’orientació i intermediació, així com tots els aspectes relacionats amb la clàusula
d’encàrrec de tractament de les dades.
· Assistir a la formació obligatòria per accedir al Sistema d'Orientació i Intermediació Laboral coneixement adequat i el
compliment de les obligacions que corresponen als seus treballadors afectats i als treballadors de les entitats locals amb els
quals s’hagin establert convenis o contractes per subcontractar el tractament.
· Cada tècnic hi accedirà amb el seu nom d’usuari i la paraula de pas proporcionats per la Diputació de Girona, que haurà
de mantenir en secret i renovar amb la periodicitat que indiquin les aplicacions informàtiques.
· Comunicar amb el procediment establert per la Diputació de Girona les altes o baixes del personal a fi de modificar les
autoritzacions i els permisos atorgats.
· Participaran en les accions de formació programades sobre la utilització del portal Feina Activa / Galileu, les
responsabilitats legals i altres aspectes metodològics.
· Participar a les accions que afavoreixin l'organització i la coordinació entre les entitats locals de la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica (XSLPE), la Diputació de Girona i les oficines de treball de la província de Girona.

Signatura de la persona sol·licitant
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