CONDICIONS PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’ENCARREGAT DE
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
/ SUBMINISTRAMENT...

Primera.- Objecte de les condicions particulars
A tenor de les condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb tercers
encarregats de tractament de dades de caràcter personal, aquest document té per objecte
establir les condicions particulars, mínimes, que han de regir el contracte d’encarregat del
tractament, de dades de caràcter personal, per compte de l’Ajuntament (responsable del
tractament), en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la prestació del servei /
subministrament ...

Segona.- Naturalesa i finalitat del tractament
Mitjançant aquest document de condicions particulars que han de regir el contracte
d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal, s’habilita l’empresa ..., amb NIF ...,
encarregada del tractament, per tractar per compte de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat (en endavant Ajuntament), responsable del tractament, les dades de caràcter
personal necessàries per prestar el servei/subministrament ..., consistint, el tractament,
concretament en (indiqueu quin):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recollida
Registre
Organització
Estructuració
Conservació
Adaptació
Modificació
Extracció
Consulta
Utilització
Comunicació per transmissió
Difusió
Altre forma de tractament (especifiqueu quina)

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és ...

Tercera.- Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa ..., encarregada del
tractament, la informació que es descriu a continuació:
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Categories de dades (Nom / Cognoms / DNI / ... indiqueu quines):
...
...



Categories de persones interessades (Ciutadans / usuaris / treballadors / persones
discapacitades / ... indiqueu quines):
...
...




Quarta.- Durada
Aquest contracte té una durada de ... mesos. Concretament la durada és fins a la data ...

Cinquena.- Mesures tècniques i organitzatives de compliment per part de l’encarregat
del tractament
A tenor de les condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb tercers
encarregats de tractament de dades de caràcter personal, l'encarregat aplica mesures
tècniques i organitzatives de compliment del Reglament general de protecció de dades, que es
detallen a continuació:

SI / NO /
EN CURS
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Ha designat un Delegat de Protecció de Dades per què està obligat
Ha designat un Delegat de Protecció de Dades voluntàriament
Ha obtingut un Certificat de compliment del RGPD per una entitat
certificadora
Està adherit a algun Codi Tipus
Ha format un Registre d’Activitats de Tractament com a responsable
del tractament
Ha format un Registre d’Activitats de Tractament com a encarregat
del tractament
Ha realitzat una anàlisi de riscos - avaluació d’Impacte en protecció
de dades, de carácter personal, a la que està obligat per algún tipus
de tractament
Ha aplicat el principi de transparència a l’atenció de l’exercici dels
drets del interessats, facilitant formularis a les persones interessades
Ha adoptat mesures de seguretat apropiades als riscos dels
tractaments
Els treballadors assignats a l’execució de la prestació han rebut
formació en matèria de protecció de dades
Els treballadors assignats a l’execució de la prestació han signat un
document de confidencialitat

2

L'encarregat del tractament per acreditar l’anterior aporta els documents següents:
-

Designació del Delegat de Protecció de Dades.

-

Adhesió a un codi tipus.

-

Altres documents, com ...

Sisena.- Subcontractació
Amb caràcter general, l’encarregat del tractament no podrà subcontractar cap de les
prestacions que formin part de l’objecte del contracte o del conveni o acord, que comportin el
tractament de dades personals.
Si calgués subcontractar algun tractament, l’encarregat del tractament, haurà de comunicar
prèviament i per escrit a l’Ajuntament, indicant els tractaments que es vol subcontractar i
identificant clarament i inequívocament l’empresa subcontractar i les seves dades de contracte.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat igualment
a complir les obligacions establertes en les clàusules generals, en aquest document i les
instruccions que dicti l’Ajuntament.
Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi
subjecte a les mateixes condicions i als mateixos requisits formals que ell per que fa al
tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.
En cas d’incompliment per part del subencarregat, l’adjudicatari o la contrapart en segueix sent
plenament responsable.

Setena.- Compliment de les condicions
L’estipulat a les condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb tercers
encarregats de tractament de dades de caràcter personal, així com les condicions particulars
que regeixen aquest contracte d’encarregat de tractament de dades de caràcter personal, són
d’obligat compliment.
L’Àrea municipal impulsora del contracte, conveni o altre acord amb efectes jurídics, efectuarà
el seguiment del compliment de les condicions.
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