ACORD D'ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER COMPTE DE
TERCERS ENTRE BSM I PATSA I PATSA I XXXXXXX

A Barcelona, X de XXXX de 20___

REUNITS

D'UNA PART
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (en endavant BSM) domiciliada a
Barcelona, _______________, amb CIF núm. _________, representada pel Sr./Sra.
______________ en qualitat de _________________________ en virtut dels poders
concedits al seu favor mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de
Barcelona, Sr./Sra. _________, amb data ___________, sota el número de protocol
_______.
I
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, SA (en endavant PATSA) domiciliada a
Barcelona, _______________, amb CIF núm. _________, representada pel Sr./Sra.
______________ en qualitat de _________________________ en virtut dels poders
concedits al seu favor mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de
Barcelona, Sr./Sra. _________, amb data ___________, sota el número de protocol
_______.

D'UNA ALTRA PART
EMPRESA (en endavant EMPRESA) domiciliada a ….. i amb CIF núm. ………..,
representada per ……., en qualitat d'apoderats en virtut dels poders concedits al seu
favor mitjançant escriptura pública atorgada davant Notari ………amb data de …….,
sota el número de protocol …………..
Ambdues parts, reconeixent-se prèviament i recíproca la capacitat legal necessària per
a l'atorgament d'aquest Acord:

EXPOSEN
Que BSM és una societat Unipersonal de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, i
entre les activitats pròpies del seu objecte social s'hi troben la gestió i explotació de
diferents instal.lacions municipals a la ciutat de Barcelona.
Que PATSA és una societat pública municipal, 100% de BSM, , i entre les activitats
pròpies del seu objecte social s'hi troben la gestió i explotació del Parc d’Atraccions de
Barcelona.
Que EMPRESA és una companyia dedicada als serveis de distribució de llicències de
software.
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CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE. BSM I PATSA ha contractat els serveis de EMPRESA amb
l'objecte que li presti serveis de dret d’ús, actualització, servei de manteniment i
suport tècnic de llicències de ProjectPlace per a Barcelona de Serveis
Municipals, SA
BSM I PATSA és Responsable del Fitxer que conté dades de caràcter personal
notificades a l'Agència de Protecció de Dades amb les dades personals dels
treballadors.
En virtut de l'objecte d'aquest contracte, EMPRESA accedirà a fitxers que contenen
dades de caràcter personal en qualitat d'Encarregat del Tractament segons el que
disposen els articles 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, en endavant LOPD, i els articles 20 i següents del
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de
Desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD).
Atès que l'accés a aquestes dades és necessari per al Responsable del Fitxer
esmentat més amunt per a la prestació del servei objecte d'aquest contracte, i amb la
finalitat de protegir aquestes dades de caràcter personal i donar compliment al que
estableix l'article 12 de la LOPD i el RLOPD, se celebra aquest contracte.
SEGONA.- DEURE DE SECRET. EMPRESA es compromet a guardar la màxima
reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà
informació confidencial qualsevol dada a la qual EMPRESA accedeixi en virtut
d'aquest contracte i/o a l'acord general que regula els serveis a prestar per part de
EMPRESA a BSM I PATSA, en especial la informació i dades pròpies de BSM I
PATSA a les quals hagi accedit o accedeixi durant la seva execució. No tindran
caràcter confidencial les informacions i dades que fossin de domini públic o que
estiguessin en possessió de EMPRESA amb anterioritat a l'inici de la prestació dels
seus serveis i s'hagin obtingut per mitjans lícits.
L'obligació de confidencialitat recollida en aquest contracte tindrà caràcter indefinit, i es
mantindrà en vigor amb posterioritat a la finalització de la relació entre les parts per
qualsevol motiu.
De la mateixa manera, EMPRESA serà responsable que el seu personal,
col·laboradors, directius i, en general, totes les persones que tinguin accés a la
informació confidencial i als fitxers de BSM I PATSA, respectin la confidencialitat de la
informació, així com les obligacions relatives al tractament de dades de caràcter
personal. Per tant, EMPRESA realitzarà totes les advertències i subscriurà tots els
documents que siguin necessaris, amb aquestes persones, amb la finalitat d'assegurar
el compliment d'aquestes obligacions.
Les parts reconeixen que EMPRESA podrà tenir accés a fitxers que contenen dades
de caràcter personal, dels quals BSM I PATSA n'és responsable, per a la prestació del
servei indicat més amunt, i que aquest servei és necessari per al desenvolupament de
l'activitat de EMPRESA.
No obstant això, BSM I PATSA és, amb caràcter únic, qui decidirà sobre la finalitat, el
contingut i l'ús dels fitxers de dades existents o que puguin ser creats i als que pugui
tenir accés EMPRESA, com a resultat de les activitats realitzades per ella.
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TERCERA.- OBLIGACIONS DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT. EMPRESA,
en la seva qualitat d'Encarregada del Tractament, assumeix les obligacions següents:


Accedir als fitxers o bases de dades de caràcter personal de BSM I PATSA,
únicament quan això sigui imprescindible per al bon desenvolupament dels
serveis per als quals ha estat contractat.



Respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a Encarregat
del Tractament d'acord amb les disposicions de la LOPD i del RLOPD, o de
qualsevol altra disposició o regulació complementària que li sigui igualment
aplicable.



Únicament tractarà les dades d'acord amb les instruccions que rebi
expressament de BSM I PATSA.



EMPRESA no destinarà, aplicarà o utilitzarà les dades a les quals tingui accés
amb una finalitat diferent a la que s'indica expressament o de qualsevol altra
manera que suposi un incompliment de les instruccions expresses que BSM I
PATSA, en la seva condició de Responsable del Tractament, li proporcioni.



No revelar, transferir, cedir o comunicar d'una altra manera els fitxers o les
dades que contenen, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, en
paper o mitjançant l'accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a
terceres parts, tret de la corresponent autorització a la subcontractació en el
cas que sigui necessari, en els termes de l'article 21 del RLOPD. A aquest
efecte, EMPRESA només podrà permetre l'accés a les dades a aquells
empleats que tinguin la necessitat conèixer-los per a la prestació dels serveis
contractats.



EMPRESA mantindrà indemne BSM I PATSA davant qualsevol reclamació que
es derivi del tractament de dades de caràcter personal que realitzi en relació
amb l'objecte d'aquest contracte com a conseqüència de l'incompliment de la
normativa esmentada.

QUARTA.- OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL FITXER. BSM I PATSA
manifesta i fa constar, als efectes legals oportuns, que:


Els fitxers que contenen les dades a les quals accedirà EMPRESA es troben
degudament legalitzats i legitimats i compleixen totes les mesures de seguretat
previstes al RLOPD.



Els termes d'aquest contracte no alteren ni substitueixen en res les obligacions
i responsabilitats que siguin atribuïbles a BSM I PATSA, com a Responsable
del Fitxer, en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

CINQUENA.- MESURES DE SEGURETAT. EMPRESA manifesta estar al corrent en
relació amb les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades i, més
concretament, en relació amb la implantació de les mesures de seguretat de nivell
bàsic previstes als articles 82 i 85 al 94, ambdós inclosos, del RLOPD, respecte dels
fitxers automatitzats. De la mateixa manera, serà necessari aplicar les mesures de
nivell bàsic recollides als articles 105 a 108, ambdós inclosos, per a totes aquelles
dades que es trobin en fitxers no automatitzats, en el cas que el servei prestat per
l'Encarregat del Tractament requereixi l'accés a aquest tipus de fitxers.
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Així mateix, EMPRESA garanteix el manteniment de les mesures de seguretat
establertes al RLOPD, així com qualsevol altra que li fos imposada, d'índole tècnica i
organitzativa, necessàries per garantir la seguretat, present i futura, de les dades de
caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint
en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estan exposades, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o
natural, d'acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de
caràcter personal.
A més, EMPRESA vigilarà i posarà els mitjans necessaris per controlar les difusions
indegudes de les dades personals contingudes en fitxers de BSM I PATSA que es
produeixin com a conseqüència d'una implantació negligent de les mesures de
seguretat per part de EMPRESA, i té l'obligació de notificar BSM I PATSA qualsevol
incidència que afecti la seguretat de les dades personals tractades, en el termini
màxim d'1 dia des que s'hagi produït o detectat.
Les aplicacions o serveis informàtics proporcionats o utilitzats per l'EMPRESA per al
tractament de dades personals relacionats amb l'execució dels serveis contractats
disposaran de les funcionalitats i mesures de seguretat per donar compliment al que
estableix el RLOPD per al nivell de seguretat bàsic.
Així mateix, les aplicacions o plataformes informàtiques indicades en el paràgraf
anterior estaran correctament llicenciades i compliran la Disposició Addicional Única
del RLOPD.
SISENA.- DESTINACIÓ DE LES DADES EN FINALITZAR LA RELACIÓ
CONTRACTUAL. En compliment de l'article 22.1 del RLOPD, un cop complerta o
resolta la prestació contractual acordada entre EMPRESA i BSM I PATSA, i que
justifica l'accés a les dades de caràcter personal respecte de les quals és responsable
BSM I PATSA, les dades de caràcter personal seran destruïdes o retornades a BSM I
PATSA, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de
caràcter personal objecte del tractament. La destrucció no procedirà en el cas que una
previsió legal exigeixi la conservació de les dades, cas en què haurà de procedir-se a
la seva devolució i el Responsable del Fitxer haurà de garantir-ne la conservació.
No obstant això, mitjançant una petició escrita per part de EMPRESA, BSM I PATSA
podrà autoritzar-la a conservar les dades, degudament bloquejades, mentre es puguin
derivar responsabilitats de la seva relació amb BSM I PATSA.

SETENA.- EXERCICI DE DRETS. Si els afectats exerceixen els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició davant EMPRESA i sol·liciten l'exercici d'aquests
drets davant d'ella, EMPRESA haurà de donar trasllat de la sol·licitud esmentada, en
el termini màxim de 3 dies, a BSM I PATSA perquè ho resolgui en els terminis
establerts per la normativa vigent.
VUITENA.- DEURE D'INFORMACIÓ RECOLLIDA. En el cas que EMPRESA reculli
dades personals com a conseqüència del compliment de l'objecte dels serveis
contractats, ho farà sempre en nom de BSM I PATSA, informant els afectats d'acord
amb el que disposa l'article 5 de la LOPD i sol·licitant el seu consentiment en els casos
i les condicions que estableix l'article 6 de la Llei Orgànica esmentada. BSM I PATSA
facilitarà a EMPRESA els models de clàusules legals per complir el deure d'informació,
així com per a l'obtenció del consentiment de les persones afectades.

4

NOVENA.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS. En els casos que s'hagin de
realitzar transferències internacionals, és a dir, que el tractament de dades per part de
EMPRESA es realitzi fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) per al desenvolupament
dels serveis contractats, serà necessària una autorització prèvia expressa i per escrit
de BSM I PATSA.
DESENA.- CONTROL I SUPERVISIÓ. EMPRESA permetrà a BSM I PATSA o a la
persona que designi, sempre que es tracti d'un tercer auditor qualificat, i al seu càrrec i
cost, amb avís previ dins un temps raonable i durant les hores laborables, que observi i
examini les tasques que es realitzin en l'execució de la prestació de serveis i l'ús que
es fa de la informació confidencial. Per fer-ho, es compromet a facilitar la informació
que se li requereixi, sempre que sigui estrictament necessària per efectuar aquests
controls.
BSM I PATSA es reserva el dret de poder sol·licitar a EMPRESA documentació
acreditativa del compliment de la normativa vigent, que no podrà ser lliurada en un
termini superior a cinc dies laborables des de la pertinent sol·licitud.

ONZENA.- DEURE D'INFORMACIÓ MÚTUA. Les parts, d'acord amb el que disposa
la LOPD, s'informen mútuament que les dades de la/les persona/es de contacte que
figuren a l'encapçalament d'aquest contracte, així com les dades personals de
qualsevol empleat que es proporcionin entre elles com a conseqüència de la relació
contractual objecte d'aquest contracte, seran incorporades als fitxers titularitat de
cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar aquesta relació.
Les parts podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de
les seves dades, dirigint una notificació a aquest efecte a l'adreça de l'altra part que
figura a l'encapçalament d'aquest document.
DOTZENA.- CONFIDENCIALITAT. La totalitat dels termes i condicions d'aquest
document, inclosos els seus annexos, tenen caràcter confidencial i estan subjectes a
les obligacions exposades al llarg de l'acord.
TRETZENA.- SUBCONTRACTACIÓ.
En el cas que EMPRESA hagués de
subcontractar tots o alguns dels serveis contractats per BSM I PATSA en què
intervingui el tractament automatitzat de dades personals, la subcontractació requerirà
una autorització expressa per part de BSM I PATSA en què s'autoritzi a EMPRESA a
contractar en nom i per compte de BSM I PATSA, detallant de forma expressa els
serveis autoritzats per a la subcontractació, així com l'empresa encarregada de la seva
realització. No serà necessària l'autorització d'empresa per dur a terme la
subcontractació en els següents casos:


Que s'especifiquin en el contracte els serveis que puguin ser objecte de
subcontractació i, si fos possible, l'empresa amb què se subcontractarà.
Quan no s'identifiqui en el contracte l'empresa amb què se subcontractarà, serà
necessari que l'Encarregat del Tractament comuniqui al responsable les dades
que la identifiqui abans de procedir a la subcontractació.



Que el tractament de dades de caràcter personal per part del subcontractista
s'ajusti a les instruccions del Responsable del Fitxer.



Que l'Encarregat del Tractament i l'empresa subcontractista formalitzin el
contracte, en els termes previstos a l'apartat anterior.
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No obstant això, en relació amb la subcontractació caldrà atenir-se en tot moment al
que estableix el RLOPD en el seu article 21 i en qualsevol cas el subcontractista serà
considerat Encarregat de Tractament i serà de plena aplicació el que estableix la
clàusula onzena d'aquest contracte.
Així mateix, EMPRESA es compromet a subscriure un contracte de serveis i
confidencialitat amb l'empresa subcontractada que reguli els serveis encarregats, les
instruccions per al tractament, la no comunicació de les dades objecte de tractament a
tercers, garantint-se la correcta utilització de les dades, la seva devolució o destrucció
un cop realitzat el servei, així com la custòdia i adopció de les mesures de seguretat
legalment establertes i altres obligacions previstes a l'art. 12 de la LOPD i als art. 20 a
22, ambdós inclosos, del RLOPD.
CATORZENA.- RESPONSABILITAT. EMPRESA es compromet a complir les
obligacions establertes en aquest Contracte i a la normativa vigent en relació amb
aquest encàrrec de tractament. De conformitat amb el que estableix l'art. 12.4 de la
LOPD i 20.3 del RLOPD, EMPRESA serà considerada Responsable del Tractament
en el cas que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint
les estipulacions d'aquest Contracte, i respondrà de les infraccions en què hagués
incorregut personalment.
Ambdues parts, en prova de la seva conformitat, firmen aquest contracte, per duplicat,
en el lloc i la data indicats més amunt.
EMPRESA

BSM i PATSA
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