CONTRACTE D’ENCARRAGAT DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Expedient ref.: __________________________________
Contracte relatiu a: _______________________________
Empresa: ___________[nom de l’empresa]____________
Barcelona, a ____________ de 2019,

REUNITS
D’una banda, la senyora Anna Serrano i Pinsach, en qualitat de Directora Econòmica-financera
de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla
núm. 51-59 de Barcelona (08002), en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant del notari
de Barcelona Sr. Ignacio J. Boisán Cañamero el dia 17 de setembre de 2008, amb el núm. 640
del seu protocol, en endavant “Responsable del Tractament".
I, d'altra banda, el/la Sr./Sra. _______[nom i cognoms]_______, en qualitat de ___[càrrec]___
de l’empresa ____[NOM DE L’EMPRESA/EN NOM PROPI SI S’ESCAU]_____, amb NIF.[____________]
i
domicili
social
a
__________________________________________________________, en virtut de
l’escriptura pública atorgada davant del Notari de __[població]__, Sr. ___[nom i cognoms]__,
en data de __[00/00/0000]__, amb el núm. [_____], en endavant “Encarregat del
Tractament”,
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a subscriure el
present contracte de prestació de servei/subministrament amb accés a dades personals i,

MANIFESTEN
I. Que ambdues parts tractaran les dades personals objecte d’aquest contracte, d’acord amb
el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 3/2018, de 5
de desembre (LOPDGDD).
II. Que el Responsable ha contractat els serveis d’encarregat consistents en: __[especificar el
servei/subministrament = títol del contracte de licitació]__, mitjançant contracte subscrit en
data de _______________.
III. Que per al compliment d’aquest servei/subministrament, a l’encarregat li resulta necessari
l’accés i el tractament de les dades personals responsabilitat del Responsable.

IV. Que en compliment del que disposa l’article 28 del RGPD, l’encarregat ofereix suficients
garanties per implementar polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels interessats,
per la qual cosa ambdues parts convenen subscriure el present contracte amb subjecció a les
següents,

INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE DADES

1. Objecte, naturalesa, finalitat de l’encàrrec i durada.
1.1. Prestació de servei/subministrament objecte de tractament de dades: ___[títol del
contracte del procediment de licitació]______________________________________.
1.2. Deure d’informar el tractament a l’interessat: el responsable del tractament.
1.3. Durada del contracte: vinculada al temps de vigència del contracte de
servei/subministrament principal i del qual deriva. És a dir, des de [____ i fins el ____,
prorrogable per __/no prorrogable].
1.4. Ubicació del tractament:
 Al domicili social de l’encarregat el qual consta a l’encapçalament.
 A la seu del Gran Teatre del Liceu, a l’adreça postal de La Rambla, núm. 51-59, 08002
de Barcelona.
 Altres ubicacions: _____________[especificar]________________.

2. Tipus de dades personals i categoria d’interessats.
2.1. Tipus de dades personals a les quals l’encarregat tindrà accés: ______________________.
2.2. Categories d’interessats: clients, abonats, proveïdors, autònoms i demes persones que
mantinguin relacions jurídiques amb el responsable i que estiguin relacionades amb el
servei/subministrament prestat per l’encarregat.
2.3. Relació d’operacions de tractament autoritzades (enunciativa però no limitativa) d’acord
amb la naturalesa de l’encàrrec objecte del present contracte: recollida, interconnexió,
confrontació, registre, estructuració, limitació, modificació, conservació, supressió,
destrucció, comunicació, difusió, consulta i demes tractaments adients per l’execució del
contracte.

3. Obligacions i drets del Responsable.
El responsable garanteix que les dades facilitades a l’encarregat s’han obtingut lícitament i
que són adequades, pertinents i limitades als fins del tractament.
El responsable posarà a disposició de l’encarregat tota la informació que sigui necessària per
a executar les prestacions objecte de l’encàrrec.
El responsable adverteix l’encarregat que, si determina pel seu compte els fins i els mitjans
del tractament, serà considerat Responsable del Tractament i estarà subjecte a complir les
disposicions de la normativa vigent aplicables com a tal.

4. Obligacions i drets de l’Encarregat.
L’encarregat s’obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a
encarregat de tractament d’acord amb el que disposa la normativa vigent i qualsevol altra
disposició o regulació que li fos igualment aplicable.
L’encarregat no destinarà, aplicarà o utilitzarà les dades a les quals tingui accés per a un fi
diferent a l’encàrrec o que suposi l’incompliment d’aquest contracte.
L’encarregat posarà a disposició del Responsable la informació necessària per demostrar el
compliment del contracte, permetent les inspeccions i auditories necessàries per avaluar el
tractament.
En cas d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació, portabilitat, i a
no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils),
davant l’encarregat de tractament, aquest ho comunicarà de forma immediata al responsable
mitjançant correu electrònic i, com a màxim en un termini de 2 dies hàbils a comptar des de
la recepció de la sol·licitud, juntament, si s’escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per resoldre la sol·licitud.
Designar un delegat de protecció de dades si s’escau d’acord amb la normativa vigent i
comunicar la seva identitat i dades de contacte al responsable.

5. Personal autoritzat per realitzar el tractament.
L’encarregat garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament s’ha compromès
de forma expressa i per escrit a respectar la confidencialitat de les dades o que està subjecte
a una obligació legal de confidencialitat de naturalesa estatutària.

L’encarregat prendrà mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva
autoritat i tingui accés a dades personals, només pugui tractar-les seguint les instruccions del
responsable o estigui obligada a això en virtut de la legislació vigent.
L’encarregat garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament ha rebut la
formació necessària per assegurar que no es posarà en risc la protecció de dades personals.

6. Mesures de seguretat.
L’encarregat manifesta estar al corrent pel que fa a les obligacions derivades de la normativa
de protecció de dades, especialment pel que fa a la implantació de les mesures de seguretat
per a les diferents categories de dades i de tractament establertes en l’article 32 del RGPD.
L’encarregat garanteix que s’implementaran adequadament aquestes mesures de seguretat i
cooperarà amb el responsable per avalar el seu compliment.
El responsable realitzarà un anàlisi dels possibles riscos derivats del tractament per
determinar les mesures de seguretat apropiades per garantir la seguretat de la informació
tractada i els drets dels interessats i, si determinés que hi ha riscos, traslladarà a l’encarregat
un informe amb l’avaluació d’impacte perquè procedeixi a la implementació de mesures
adequades per evitar-los o mitigar-los.
L’encarregat, per la seva banda, haurà d’analitzar els possibles riscos i altres circumstàncies
que puguin incidir en la seguretat que li sigui atribuïbles, havent d’informar, si n’hi ha, al
responsable per avaluar el seu impacte.
De tota manera, l’encarregat garanteix que, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos
d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, implementarà
mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al
risc que comporti el tractament, que, si s’escau inclogui, entre d’altres:





Pseudonimització i xifrat de dades personals.
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes
i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l’accés a dades de forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
Procediments de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

7. Violació de la seguretat.
Les violacions de seguretat que tingui coneixement l’encarregat s’han de notificar, sense
dilació indeguda i en un màxim de 24 hores, al responsable per al seu coneixement i aplicació
de mesures per a remeiar i mitigar els efectes ocasionats. No serà necessària la notificació
quan sigui improbable que comporti un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
La notificació d’una violació de seguretat ha de contenir, com a mínim, la següent informació:







Descripció de la naturalesa de la violació.
Categories i el nombre aproximat d’interessats afectats.
Categories i el nombre aproximat de registres de dades afectats.
Possibles conseqüències.
Mesures adoptades o propostes per posar remei o mitigar els efectes.
Dades de contacte on es pugui contenir més informació (DPO, responsable de seguretat,
etc.).

Si no és possible facilitar l’esmentada informació simultàniament, i en la mesura que no ho
sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.

8. Comunicació de dades a tercers.
L’encarregat no podrà comunicar les dades a altres destinataris, llevat que hagués obtingut
una autorització prèvia i per escrit del responsable, la qual, d’existir, s’annexarà al present
contracte.
La transmissió de dades a autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions públiques no
són considerades comunicacions de dades, de manera que no es precisarà de l’autorització
del responsable si aquestes transmissions són necessàries per assolir la finalitat de l’encàrrec.

9. Transferències internacionales de dades.
L’encarregat no podrà realitzar transferències de dades a tercers països o organitzacions
internacionals no establertes a la UE, llevat que hagués obtingut una autorització prèvia i per
escrit del responsable; la qual, d’existir, s’annexarà al present contracte.

10. Subcontractació del tractament de dades.
L’encarregat no podrà subcontractar a un tercer la realització de cap tractament de dades que
li hagués encomanat el responsable, llevat que hagués obtingut d’aquest una autorització
prèvia i per escrit per a això; la qual, d’existir, s’annexarà al present contracte.

11. Drets dels interessats.
L’encarregat crearà, sempre que sigui possible i tenint en compte la naturalesa del tractament,
les condicions tècniques i organitzatives necessàries per assistir al Responsable en la seva
obligació de respondre les sol·licituds dels drets de l’interessat.
En el cas que l’encarregat rebi una sol·licitud per a l’exercici d’aquests drets, ha de comunicarla al Responsable de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la
recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants per a
resoldre la sol·licitud.
Quan les dades siguin tractades exclusivament amb els sistemes de l’encarregat, haurà de
resoldre, per compte del Responsable i dins el termini establert, les sol·licituds rebudes per a
l’exercici dels drets de l’interessat en relació amb les dades objecte de l’encàrrec, sense
detriment de comunicar-ho al Responsable d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior;
a saber, els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació o
oposició al tractament, i si fos el cas, a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades.

12. Responsabilitat.
D’acord amb l’article 82 del RGPD, l’encarregat únicament respondrà dels danys i perjudicis
causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions RGPD dirigides
específicament als encarregats o hagi actuat al marge o en contra de les instruccions
assumides en el contracte. El Responsable o l’Encarregat estarà exempt de responsabilitat si
demostra que no és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis.

13. Fi de la prestació de servei/subministrament.
Un cop finalitzi la prestació de servei/subministrament objecte d’aquest contracte, si
l’encarregat hagués emmagatzemat dades personals, haurà de suprimir-les o tornar-les a
l’elecció del Responsable, incloses les còpies existents. L’encarregat haurà d’emetre un
certificat de destrucció o devolució si així ho exigeix el Responsable.

No serà procedent la supressió de dades quan es requereixi la seva conservació per una
obligació legal, en aquest cas l’encarregat procedirà a la custòdia de les mateixes bloquejant
les dades i limitant el seu tractament en tant que poguessin derivar responsabilitats de la seva
relació amb el Responsable.
L’encarregat mantindrà el deure de secret i confidencialitat de les dades fins i tot després de
finalitzar la relació objecte d’aquest contracte.

I perquè consti als efectes oportuns, en prova de conformitat de les parts, signen aquest
contracte, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

[ENCARREGAT DE TRACTAMENT]

Anna Serrando Pinsach

[Nom del representant]

Directora econòmica-financera

[En qualitat de]

