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DECLARAÇÃO DEE CONFIDENCIALIDADE PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

A Empresa “………………………..com sede em …….………….., Pessoa Coletiva n.º…………………., representada por
…………..……., na qualidade de………..……….., declara comprometer-se
comprometer se a cumprir os pontos abaixo descritos,
referentes à confidencialidade da informação no âmbito dos serviços que vai prestar à Câmara Municipal da
Amadora;
•

•

•

•
•
•

Garantir a confidencialidade e proteção da informação
informação identificada como protegida, confidencial ou
com outra expressão de igual significado, revelada pela Câmara Municipal da Amadora, com a
exclusiva finalidade de dar cumprimento ao contrato de prestação de serviços celebrado;
Garante e declara, enquanto subcontratado,
subcontratado, que o tratamento de dados pessoais é efetuado em
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”), nomeadamente,
nome
sem
limitar, em conformidade com os direitos, liberdades fundamentais e dignidade das pessoas singulares
e coletivas,
ivas, com particular referência à privacidade e ao direito à proteção de dados pessoais;
pessoais
Comprometer-se
se a cumprir os requisitos constantes da documentação enviada, nomeadamente
“Anexo-Segurança
Segurança da Informação”, G16 - Política de Relação com Fornecedores; G16G
Requisitos de
confidencialidade para proteção da informação da Câmara Municipal da Amadora;
Esta declaração obriga igualmente todos os colaboradores da empresa prestadora do serviço, em
função permanente ou temporária;
Compromete-se
se igualmente a restringir a divulgação das informações confidenciais unicamente a
quem essas informações sejam essenciais para o desenvolvimento do projeto em causa;
A obrigação de confidencialidade vigorará após a cessação, seja por que motivo fôr, da colaboração do
Declarante
eclarante na Câmara Municipal da Amadora.

Amadora, ….

_______________________
Representante da Empresa (cargo)
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