CONSULTA 1 (24/08/2017)
Pregunta:
En relació a la consulta d'una empresa sobre la clàusula 32 del PCAP
"confidencialitat de dades" i la qüestió de si l'empresa contractista (corredor
d'assegurances) és responsable o encarregada del tractament de dades de
caràcter personal a què pugui tenir accés al llarg de l'execució del contracte, als
efectes de la LOPD, es vol aclarir el següent:
Resposta:
La clàusula 32 del PCAP fa referència a la confidencialitat que ha de preservar
l'empresa contractista, en relació a les dades de les quals pugui tenir
coneixement en execució del contracte però no regula expressament la qüestió
de la protecció de dades de caràcter personal i les condicions del seu tractament
per part de l'empresa contractista. Aquesta qüestió es regeix per la LOPD i la seva
normativa de desenvolupament i resulta d'aplicació també la Llei 26/2006, de 17
de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades que en el seu art.
62.c) disposa que els corredors d'assegurances tenen sempre la consideració de
responsables del tractament.
Es per això que es considera convenient en el moment de formalitzar el contracte,
incorporar en el mateix document de formalització del contracte o en un
document independent, les clàusules necessàries i oportunes que regulin les
responsabilitats de cada part contractant com a responsable del tractament de
dades de caràcter personal a les qual sigui necessari accedir per a la correcta
execució del contracte.

CONSULTA 2 (08/09/2017)
Pregunta:
Moment de presentació de la documentació acreditativa de l’adscripció de mitjans
en execució del contracte (64.2 LCSP)
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Resposta:
Quant a l’adscripció de mitjans al contracte, en el sobre 1 se presenta l’annex 10
d’acord am el model i en fase posterior, al proposat com a adjudicatari, se li
sol·licitarà aportació de la documentació acreditativa corresponent com el CV. En
realitat, malgrat el plec no ho especifica, a l’article 151.1 del TRLCSP disposa que
aquesta documentació (relativa als mitjans que s’adscriuen a l’execució del
contracte) es requereix a l’empresa proposada com a adjudicatària.
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