PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ
DE DADES CONFORME EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES A L’AGÈNCIA PER A LA
COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ I L’ASSESSORAMENT INTEGRAL EN AQUESTA MATÈRIA.
Introducció

1.- Introducció
L’article 37.1.a del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016,
obliga les institucions a tenir un delegat de protecció de dades (DPD) que exerceixi de garant del compliment
de la normativa de protecció de dades i que s’encarregui de supervisar, de manera independent, l’aplicació
del compliment de la normativa de protecció de dades, i assessora, si escau, sobre la mateixa.
Un cop designat el delegat, les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT han de comunicar
aquesta designació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, cal que mantinguin
actualitzades les dades comunicades.
2.- Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la prestació del servei del Delegat de Protecció de dades conforme el
Reglament Europeu de Protecció de Dades a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ i
l’assessorament integral en aquesta matèria.






Número d’expedient: SC-18-00786
Procediment d’adjudicació: obert.
Tipus de contracte: Serveis
Codi CPV: 79140000-8 Serveis de Consultoria en gestió.

3.- Funcions i tasques a realitzar
La posició de delegat de protecció de dades (en endavant, DPD) té unes funcions i tasques principals a
realitzar, que de manera enunciativa i no limitativa, seran:
- Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els
empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb el Reglament i amb altres disposicions
de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
- Supervisar el compliment del que disposa el Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades
de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament
en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació
i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories
corresponents.
- Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades
i supervisar-ne l’aplicació, és a dir, assessorar sobre si s'ha de dur a terme o no una avaluació
d'impacte de la protecció de dades; quina metodologia ha de seguir-se en efectuar-la; si s'ha de

-

realitzar amb recursos propis o amb contractació externa; quines salvaguardes (incloses mesures
tècniques i organitzatives) calen aplicar per mitigar qualsevol risc per als drets i interessos dels
afectats.
Realització de Privacy Impact Asessment (PIA`s) sobre cadascun dels tractaments i actualització quan
la normativa ho requereixi.
Cooperar amb l'autoritat de control.
Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament,
inclosa la consulta prèvia, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
Desenvolupar i mantenir totes les activitats requerides per donar compliment a tota la normativa
establerta en el RGPD i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Mantenir i actualitzar el registre d’activitats o tractament d’ACCIÓ.
Realitzar una auditoria de protecció de dades a ACCIÓ.
Disseny, implantació i actualització de polítiques de protecció de dades, així com el redactat de
clàusules, contractes i formularis que escaiguin en aquesta matèria.
Adaptació a la normativa espanyola de protecció de dades.
Elaboració, revisió i actualització de tots els procediments relacionats amb la protecció de dades.
Si s’escau, assessorament, gestió i realització de totes les actuacions necessàries per declarar i
realitzar transferències internacionals de dades.
Elaborar un pla de formació i conscienciació pels treballadors d’ACCIÓ i realitzar-lo. Un mínim de
dues sessions d’1,5h cadascuna.
Ser membre del Comitè de Protecció de Dades d’ACCIÓ i assistir a totes les reunions que es convoquin
segons tot allò establert al Reglament Intern de Funcionament del mateix.
Assessorar contínuament en matèria de protecció de dades i de societat de la informació a ACCIÓ,
elaborant els dictàmens i informes necessaris. Aquest assessorament inclou el verbal, com també
l’acompanyament i assistència a reunions, en tots aquells supòsits que així sigui requerit per
constituir àmbit d’interès d’ACCIÓ.

El delegat de protecció de dades ha d’exercir les seves funcions prestant atenció als riscos associats a les
operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament.
El nomenament de DPD es notificarà a l’autoritat de control competent, la qual farà la publicació en el registre
que correspongui.

4.- Requeriments i perfil del professional que s’adscriurà al contracte
El DPD és un professional les funcions del qual s'assenyalen en l'article 39 del RGPD i s'ocupa de l'aplicació
de la legislació sobre privadesa i protecció de dades.
Serà designat atenent a les seves qualitats professionals, i en particular, als seus coneixements especialitzats
en dret i la pràctica en matèria de protecció de dades i en la seva capacitat per a desenvolupar les funcions.
Per tant, el perfil professional que s’adscriurà al contracte ha de complir el següent:
Formació


Llicenciatura o Grau en Dret.



Es valoraran estudis complementaris i/o de Tercer Cicle en matèria de Protecció de Dades i/o Societat
de la Informació.

Experiència i coneixements


Experiència mínima de 1450 hores treballant en gestió de projectes de protecció de dades.



Domini de català, castellà i nivell equivalent al B1 d’anglès.



Persona executiva, amb alta capacitat de planificació i d'organització.



Es valorarà molt favorablement l’experiència prèvia en tasques similars en el sector públic.



Es valoraran coneixements tecnològics.

5.- Condicions de prestació del servei
La prestació de servei serà presencial a les oficines d’ACCIÓ de Barcelona al Passeig de Gràcies, 129, amb
flexibilitat per donar cobertura puntual de reunions fora de les oficines d’ACCIÓ.
Per al correcte desenvolupament dels serveis professionals el Contractista haurà de dedicar un mínim de 8h
setmanals presencials (416 hores anuals), en horari de jornada completa, per a la realització de les tasques
previstes en el contracte.
En el preu estan incloses les dietes que es puguin derivar (dinar, pernoctes) i són unes despeses que aniran
a càrrec de l’empresa adjudicatària i en cap cas suposaran un cost addicional al preu d’adjudicació per ACCIÓ.
L’equip de treball, que haurà d’estar degudament format i acreditar l’experiència en els diferents Marcs
Normatius i estàndards sobre els quals es desenvolupa el projecte, estarà format per com a mínim 1
consultor.
L’empresa adjudicatària haurà de dotar el seu personal de totes les eines necessàries amb la finalitat
d’executar les tasques amb la major eficàcia i eficiència.
L’adjudicatari del contracte haurà de donar resposta a les qüestions formulades a efectes d’assessorament
en un termini màxim de 2 dies hàbils. Per les actuacions d’avaluacions de risc, d’impacte,
realització/supervisió del registre de tractaments i qualsevol altre que requereixin entrevistes o estudis
previs, la seva durada es definirà de mutu acord per les parts.
L’empresa l’adjudicatària del contracte, que durant la prestació dels seus serveis tingui accés a dades
personals, haurà de signar el corresponent contracte d’accés de dades com encarregat de tractament de les
dades amb totes les obligacions que se’n derivin. A més, el delegat de protecció de dades està obligat a
mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l'acompliment de les seves funcions, d’acord
amb el dret de la Unió o dels estats membres.
En cas de baixa i/o absència del personal adscrit el contracte, el contractista haurà de garantir una substitució
que cobreixi la plaça per poder prestar el servei pactat. El perfil de substitució haurà de ser d’un nivell
professional equivalent a l’inicialment ofert i ha d’estar prèviament format en l’execució bàsica de la seva
feina. Si aquesta substitució no és possible, ACCIÓ i el contractista poden acordar la rebaixa de l’import
econòmic corresponent de forma proporcional o l’extensió de la vinculació en el volum corresponent de dies
necessaris.

El responsable i l'encarregat del tractament garantiran que el delegat de protecció de dades participa de
manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals
d’ACCIÓ. Així mateix, li donaran suport en el si del Comitè Responsable de Protecció de Dades, en
l'acompliment de les funcions que li corresponguin, tot facilitant els recursos necessaris per complir aquestes
tasques i per accedir a les dades personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu
coneixement expert. També s’asseguraran que el delegat de protecció de dades no accepta instruccions
sobre l’exercici d'aquestes tasques.
El delegat de protecció de dades ha de rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable
o de l’encarregat de tractament.
Així mateix, el DPD haurà de planificar un calendari de compliment dels objectius, indicant les fases i/o etapes
que corresponguin abordar i el temps estimat de compliment de les mateixes de manera planificada.
Cronograma que servirà com a base de seguiment i execució del mateix.
Finalment, els interessats es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades en relació amb
totes les qüestions relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir seus drets, a
l’empara del Reglament de Protecció de dades.

6.- Responsable del contracte per part d’ACCIÓ
Sr. Joan Masegosa Garcia, Responsable d’Assessorament Legal d’Assessoria Jurídica i Contractació.
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