
D…………………………………….….., maior de idade, con domicilio en  R/
 ……………………., nº …,    de ………………………,  con Documento Nacional de 

Identidade nº ………………, actuando no meu propio nome e dereito, 

En …………………….., a ……., de …… de …….. 

Fdo.: 
CATA-F2 

1 Previstos no RDL 8/2015 de 30 de octubre. 
2

Nos termos dos artigos 18 e 29.1 do Real Decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral sobre incrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de 
datos de traballadores na Seguridade Social.

Declaración Xurada de cumprimento das garantías,  obrigacións 
e procedementos regulados na lexislación laboral
Prestación Cese de Actividade dos Traballadores Autónomos

DECLARO RESPONSABLEMENTE a efectos do cumprimento dos requisitos para o 
dereito á Protección por Cesamento de Actividade dos Traballadores Autónomos1, 
cumprir, con anterioridade ao  dd/mm/ aa,                                     data de cesamento da 
miña actividade, e respecto a todos os traballadores ao meu cargo, as garantías, 
obrigacións e procedementos regulados na lexislación laboral. 
Comunicar o cesamento definitivo/temporal da actividade da miña empresa á 
Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Instituto Social da Mariña, así como as 
baixas no correspondente réxime dos traballadores ao meu cargo2. 

Información detallada sobre protección de datos
Responsable do tratamento: Os datos persoais facilitados son tratados por  IBERMUTUA, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 274 ( IBERMUTUA) con domicilio na rúa Ramírez 
de  Arellano nº 27, Madrid, 28043, teléfono de contacto 900233333 e email de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Pode contactar co delegado de protección de datos na dirección: 
dpd@ibermutua.es.
Finalidades do tratamento: Os datos persoais son tratados para xestionar a relación con  IBERMUTUA ou tramitar a súa solicitude ou o expediente de prestacións. Sendo os datos 
necesarios para os fins indicados.
Lexitimidade: A base de  licitud do tratamento dos datos persoais é o cumprimento das obrigacións legais de  IBERMUTUA como mutua colaboradora coa Seguridade Social. 
Destinatarios dos datos: Os datos persoais poderán ser comunicados aos organismos da Seguridade Social e entidades incluídos no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, en 
cumprimento dunha obrigación legal.
Prazo de conservación dos datos: Os datos persoais serán conservados durante os prazos esixidos legalmente.
Exercicio de dereitos: Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e  portabilidad, cando este último legalmente proceda, enviando unha 
comunicación á rúa Ramírez de  Arellano nº 27, Madrid-28043 ou a dirección derechosdatospersonales@ibermutua.es concretando o dereito solicitado e acreditando a súa identidade. 
Tamén ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos, sendo os seus datos de contacto www.agpd.es ou  C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid, e/ou 
teléfono de contacto 912 663 517.
Máis información: No Aviso legal e Privacidade de www.ibermutua.es
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