
MODELS ESPLAIS FEDERACIÓ 
 

 

Clàusules en l'àmbit dels recursos humans 

 

 Clàusula informativa per al personal treballador 

On incorporar-
la? 

 Com a clàusula dins del mateix contracte laboral. 

 Com informació annexa al contracte laboral. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 
 
El Responsable del Tractament de les seves dades personals com a empleat és ........................ 
amb CIF: .................... i domicili: C/ .............................................. Les seves dades personals 
com a empleat seran tractades per l’Associació de forma legítima sobre la base de l'execució del 
contracte laboral corresponent i amb la finalitat de mantenir les relacions laborals amb els 
empleats durant el temps de durada del contracte de treball, incloent tractaments necessaris 
per gestionar la relació laboral, formació o retribucions. Així mateix li informem que les seves 
dades es conservaran durant el manteniment del vincle laboral amb l'entitat i després de la 
finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal (establerta per normatives laborals, 
mercantils i fiscals) de conservació de dades.  
 
Les dades personals, objecte de tractament per l’Associació ............................ són les següents: 

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o 
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, targeta sanitària. 
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de 
naixement, edat, sexe, nacionalitat. 
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  experiència professional, 
pertinença a col·legis o associacions professionals. 
Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, historial del treballador 
Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, dades econòmiques de 
nòmina, dades deduccions impositives, assegurances, targetes de crèdit. 
 
A més, li sol·licitem la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació de les 
activitats del Casal d’acord a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. La distribució del material 
audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb l’objectiu de 
difondre els serveis i recursos de l’associació ............................................ Si consent a que es 
capti i es difongui la seva imatge personal en les condicions exposades  
 
Els destinataris de les seves dades personals seran únicament i exclusiva complint amb 
l'obligació legal aplicable, les Administracions Públiques competents en aquest àmbit; Seguretat 
Social i Agència Tributària, a Bancs i Entitats financeres per gestionar la seva retribució. 
 
En cas d'estar interessat a exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades, 
té reconeguts els drets d'accés a les dades objecte de tractament per la entitat, de rectificació 
de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin 



necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les 
dades. Així mateix, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves 
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
 
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: 
.................................  
 
Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació 
davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es). 

 

 

 Clàusula informativa per a processos de selecció 

¿On incorporar-
la? 

 En un email de resposta a la recepció del CV. 

 

Text a incorporar 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Associació 
....................................... com a Responsable, li informem que tractarem les seves dades 
personals amb la finalitat de tenir en compte el seu perfil en processos selecció per a llocs 
vacants o de nova creació que s'originin periòdicament. Tractarem les seves dades sobre la base 
del consentiment prestat mitjançant el lliurament o enviament del CV. Conservarem les seves 
dades per un termini de dos anys, després del qual procedirem a la seva eliminació, excepte si 
és el seu desig que ho conservem, haurà de contestar a aquest missatge indicant que consent 
que conservem el seu CV una vegada transcorreguts els dos anys establerts per a futurs 
processos de selecció. 
 
Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas d'obligació legal. Podrà exercitar els drets 
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat posant-se en 
contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic i adjuntant còpia del DNI o 
document anàleg: ........................@........................  
 
Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà interposar una reclamació 
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 

 

 

 

 

 

mailto:casal@casalinfantillamina.com
http://www.aepd.es/
mailto:........................@........................
http://www.agpd.es/


 

 Clàusula confidencialitat  treballadors. 

On incorporar-
la? 

 Com a clàusula dins del mateix contracte laboral. 

 Como informació annexa al contracte laboral. 

 

Text a incorporar 

ACORD DE CONFIDENCIALITAT 
 
 [NOM], major d'edat, amb DNI nº [DNI], avanci, el “treballador” reconeix que la informació és 
una propietat valuosa i distintiva de l’Associació i que, per tant, la seva revelació incomplint el 
present Acord podria causar quantiosos danys i perjudicis a l’Associació per això s'obliga a: 
 

 Mantenir qualsevol informació coneguda en el lloc de treball en la més estricta 
confidencialitat. 

 

 Adoptar els controls de seguretat raonables necessaris amb la finalitat de preservar la 
confidencialitat, integritat i secret. 

 

 No utilitzar la informació coneguda en el lloc de treball amb una fi diferent. 
 

 Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es generin per l'incompliment de les 
disposicions del present Acord, per part de l'Empleat.  

 

 Retornar a l’Associació i/o destruir, segons es requereixi, tota la Informació Confidencial 
subministrada per l’Associació (inclosos de forma enunciativa i no limitativa, els seus 
suports físics o digitals, resums, còpies o duplicats).  

 
 
L'incompliment de les obligacions de confidencialitat plasmades en aquest document facultarà 
a l’Associació a reclamar per la via legal que estimi més procedent, a la indemnització dels danys 
i perjudicis ocasionats, inclòs el lucre cessant. 
 
Aquestes obligacions seran vigents encara després d'acabar la relació amb l’Associació. 
 
Signat: 

 

 

 

 

 

 



 

Clàusules relatives a les persones sòcies 

 

 Clàusula per a Associats 

¿On incorporar-
la? 

 En la inscripció d’Associat 

 

Text a incorporar 

X. PROTECCIÓ DE DADES 
 
Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a 
continuació la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades i les de la seva família, 
per accedir a la informació completa visiti www.................................  
 

 El Responsable del Tractament de les seves dades personals i les de la seva família serà 
Associació ..................................... 

 Tractarà les dades amb la finalitat de poder gestionar la inscripció, poder gestionar les 
qüestions pròpies de la condició de soci, l’enviament d’informació relativa a l’entitat i 
les activitats organitzades per la mateixa. 

 Així mateix, tractarà dades personals especialment protegides (salut) per a poder 
atendre el participant en el desenvolupament de l’activitat legitimat per l’excepció de 
l’article 9.2.h del RGPD. 

 A més, li sol·licita la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en les 
activitats d’acord a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. La distribució del material 
audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb l’objectiu 
de difondre els serveis i recursos d’Associació Casal infantil la Mina.  

Si consent que es capti i es difongui la seva imatge personal i la de la seva família 
en les condicions exposades marqui la següent casella  

Si consent que es capti i es difongui la seva imatge personal i la de la seva família 
en les condicions exposades marqui la següent casella  

 Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, 

portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu 

electrònic: .....................................................  

 

 

 

 

 

 

http://www.casalinfantillamina.com/
mailto:casal@casailinfantillamina.com


 
 
Clàusules en l'àmbit dels Voluntaris  

 
 

 Clàusula per a Voluntaris  

¿On incorporar-
la? 

 En l’acord de compromís  

 

PROTECCIÓ DE DADES 
 

Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim la 

informació bàsica sobre el tractament de les seves dades, per accedir a la informació completa 

visiti www.............................  

 

 El Responsable del Tractament de les seves dades personals es ASSOCIACIÓ 

................................ 

 Tractarà les seves dades amb la finalitat de poder gestionar la seva relació amb 

ASSOCIACIÓ ...................................  com a voluntari 

 La base jurídica en la qual es basa el tractament es fonamenta en la relació contractual 

establerta en aquest acord de compromís, segons es regula en l’article 6.1.b. del RGPD. 

 Vostè podrà a tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, 

portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu 

electrònic ..........................................  

 

CONFIDENCIALITAT  

 

La persona voluntària reconeix que la informació és una propietat valuosa i distintiva de l’entitat 

i que, per tant, la seva revelació podria causar quantiosos danys i perjudicis a l’entitat per això 

la persona voluntària se obliga a: 

 Mantenir qualsevol informació coneguda en el desenvolupament del funcionament de 

l’entitat en la més estricta confidencialitat  

 Adoptar els controls de seguretat raonables necessaris amb la finalitat de preservar la 

confidencialitat, integritat i secret 

 No utilitzar la informació coneguda en el desenvolupament del funcionament de 

l’entitat amb una fi diferent. 

 Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es generin per l’incompliment d’aquestes 

disposicions. 

 L’incompliment de les obligacions de confidencialitat facultarà a l’entitat a reclamar per 

la via legal que estimi més procedent, a la indemnització dels danys i perjudicis 

ocasionats. 

 

 

http://www.casalinfantillamina.com/
mailto:casal@casalinfantillamina.com


 

1.1. Clàusules en l'àmbit de les activitats 
 

 

 Clàusula per a Activitats ( en general, que requereixi inscripció) 

¿On incorporar-
la? 

 En la inscripció d’Activitat 

 

 PROTECCIÓ DE DADES 
 
Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a 
continuació la informació bàsica sobre el tractament de les dades personals del seu fill, per 
accedir a la informació completa visiti www………………………..  
 

 El Responsable del Tractament de les dades personals del seu fill/a serà 
............................ 

 Tractarà les dades amb la finalitat de poder gestionar la inscripció i poder oferir-li 
l’activitat 

 Així mateix, tractarà dades personals especialment protegides (salut) per a poder 
atendre el participant en el desenvolupament de l’activitat legitimat per l’excepció de 
l’article 9.2.h del RGPD. 

 A més, li sol·licita la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en les 
activitats d’acord a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. La distribució del material 
audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb l’objectiu 
de difondre els serveis i recursos del ........................................... 
- Via web 
- Xarxes socials 
- Revista de l’entitat 
Si consent que es capti i es difongui la seva imatge personal i la de la seva família en 
les condicions exposades marqui la següent casella  

 Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, 

portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu 

electrònic: ……................@................ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dret d’imatge 

 

 Utilització d’imatge per a diferents finalitats 
 
 

AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 

D’acord amb la vigent normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, des de Associació 

.......................... l’informem que la imatge personal de les persones usuàries dels serveis de la 

nostra organització podrà ser captada, previ avís als mateixos, amb el propòsit d’utilitzar-la, de 

forma gratuïta, en accions publicitàries, promocionals i de difusió de la organització a través de 

mitjans impresos o digitals.  

La imatge personal captada serà tractada d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 

protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant 

qualsevol captació o filmació que pugui atemptar aquests drets fonamentals. 

Si consent a que es capti i es difongui la seva imatge personal i de seu fill en les condicions 

exposades als anteriors paràgrafs marqui la següent casella  

Si posteriorment desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 

tractament o a retirar el consentiment, podrà fer-ho per escrit a: ......................@....................  

 

A _______  a _____ de __________ de 202__ 

Signat.  

Nom i Cognoms. _____________________________________________________________ 

 

 Clàusula signatura correu electrònic 
 
Si Vostè no és el destinatari d'aquest correu i ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens 
ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció. 
 
Protecció de dades: Li informem que Associació ...............................  com a Responsable de 

les seves dades personals tractarà les seves dades personals amb la finalitat d'atendre les 

seves sol·licituds, legitimats pel consentiment que vostè ens atorga en posar-se en contacte 

amb nosaltres. Així mateix li informem que no cedirem les seves dades a tercers, excepte en el 

cas d'obligació legal. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació del tractament o portabilitat pot posar-se en contacte amb nosaltres. Trobarà més 

informació sobre les nostres polítiques de protecció de dades: ......@...................... 

mailto:......................@....................
mailto:......@......................


 Encarregat de Tractament 

CLÀUSULES CONTRACTUALS ENTRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I L'ENCARREGAT DE 

TRACTAMENT, SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, PER 

COMPTE DE ............................................. 

1. OBJECTE DE LES CLÀUSULES CONTRACTUALS 

Aquest document té per objecte establir les condicions de realització d'un tractament de dades 

personals per l'Encarregat del tractament, per compte del Responsable del tractament, en 

compliment dels articles 29 i 30 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 quant al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de protecció de dades). 

 

 

2. NATURALESA, OBJECTE I FINALITAT DEL TRACTAMENT 

[NOM PROVEÏDOR] en qualitat d'Encarregat del tractament realitzarà activitats de tractament 

per compte de ........................................ en qualitat de Responsable del tractament, respecte 

a les dades de caràcter personal necessaris per prestar el servei de [DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

QUE VA A DUR A TERME EL PROVEÏDOR]. 

El tractament de dades consistirà en les activitats necessàries per gestionar [DESCRIPCIÓ 

FINALITAT DEL TRACTAMENT] amb .................................. 

3. CONDICIONS DEL TRACTAMENT 

Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, 

......................................., Responsable del tractament, posa a la disposició de [NOM 

PROVEÏDOR], Encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació: 

a) Categories de persones interessades: 

a. … 

b. … 

b) Categories de dades personals: 

a. … 

b. … 

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

4.1. Dret de comprovació de garanties de compliment 

El Responsable del tractament comprovarà, amb anterioritat a la contractació de l'Encarregat 

del tractament, que l'Encarregat aplica mesures tècniques i organitzatives de compliment 

apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb la legislació sobre protecció de 

dades. 

L'Encarregat de tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre protecció de 

dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de Protecció 

de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties del 

compliment per part del responsable del tractament. 



4.2. Instruccions sobre el tractament 

El Responsable del tractament lliurarà a l'Encarregat de tractament instruccions documentades 

respecte a la realització de tots els tractaments per part de l'Encarregat, incloent instruccions 

respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o una organització 

internacional. 

 

4.3. Obligacions respecte als tractaments 

Al responsable del tractament li corresponen les següents obligacions: 

a) Lliurar a l'Encarregat l'accés a les dades que es refereix la clàusula 3 d'aquest document. 

b) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament a realitzar per l'Encarregat. 

c) Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per part 

de l'Encarregat. 

d) Supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i controls de compliment. 

 

5. OBLIGACIONS DE L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 

5.1. Informació a la disposició del responsable del tractament 

L'Encarregat del tractament posarà a la disposició del Responsable del tractament tota la 

informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per 

permetre i contribuir a l'anàlisi del compliment, incloses inspeccions, per part del Responsable 

del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable. 

 

5.2. Designació d'un Delegat de Protecció de Dades. 

L'Encarregat del tractament designarà un Delegat de protecció de dades, si escau, d'acord amb 

el que es disposa en l'article 37 del Reglament General de Protecció de Dades, i comunicarà la 

seva identitat i dades de contacte al Responsable del tractament. 

 

5.3. Obligació de portar un registre d'activitats. 

L'Encarregat de tractament ha de portar per escrit, un registre de totes les categories d'activitats 

de tractament efectuades per compte del Responsable, que contingui: 

1) El nom i les dades de contacte de l'Encarregat o Encarregats i de cada Responsable per 

compte del que actuï l'Encarregat i, si escau, del representant del Responsable o de 

l'Encarregat i de l'Encarregat i del Delegat de protecció de dades. 

2) Les categories de tractaments efectuats per compte de cada Responsable. 

3) Si és el cas, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació del tercer país o organització 

internacional i en el cas de les transferències indicades en l'article 49 apartat 1, paràgraf 

segon del RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4) Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives 

a: 

a) La seudonimización i el xifrat de les dades personals. 

b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 

permanents dels sistemes i serveis de tractament. 



c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma 

ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

d) El procés de verificació, avaluació i valoració regulars d'eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. 

 

5.4. Seguretat del tractament 

L'Encarregat del tractament implantarà les mesures següents respecte a la seguretat del 

tractament, d'acord amb els riscos detectats d'acord amb els tractaments de dades realitzades. 

 

En tot cas, s'han d'implantar mecanismes para: 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 

sistemes físics o tècnics. 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d'incident físic o tècnic. 

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

d) Seudonimizar i xifrar les dades personals, si escau. 

 

5.5. Assistència al responsable del tractament 

L'Encarregat del tractament assistirà i donarà suport al responsable: 

a) Per garantir el compliment de les obligacions establertes sobre seguretat i avaluació 

d'impacte, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la disposició 

de l'Encarregat. 

b) Per a la realització de les consultes prèvies al control, quan escaigui. 

c) A comunicar per correu electrònic al responsable, les sol·licituds d'exercici dels drets 

d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades 

i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les 

dades objecto de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant 

l'Encarregat. 

La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable 

següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions 

que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

d) A donar compliment del deure informació, facilitant, al moment de la recollida de les 

dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, de mutu acord 

amb el Responsable del tractament. 

e) A notificar al Responsable del tractament les violacions de la seguretat de les dades 

personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 

hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació 

de la incidència, d'acord amb el qual disposa l'article 33 del reglament. 

 

 

 



5.6. Instruccions infractores del responsable del tractament. 

L'Encarregat del tractament informarà immediatament al Responsable si, en la seva opinió, una 

instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades de la 

Unió o dels Estats membres. 

 

5.7. Deure de secret 

L'Encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades 

personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a 

guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin 

accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei. Aquestes 

obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest 

contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'Encarregat de 

tractament. 

En particular, l'Encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar 

dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una 

obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la 

formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar 

dades personals. 

5.8. Prohibicions d'altres tractaments 

L'Encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de 

tractament:  

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats 

i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb 

l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 

admissibles. 

b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, 

ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge. 

c) L'Encarregat pot comunicar les dades a altres Encarregats del tractament del 

Responsable, d'acord amb les instruccions del Responsable. En aquest cas, el 

Responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 

comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per 

procedir a la comunicació. 

5.9. Transferències Internacionals de dades 

Si l'Encarregat ha de transferir dades personals en un tercer país o a una organització 

internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, informarà 

al Responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per 

raons importants d'interès públic. 

 

5.10. Suposat de realització del tractament en els locals del responsable del tractament 

L'Encarregat del tractament haurà de comunicar la identitat de la persona o persones que 

prestaran serveis en les instal·lacions del Responsable del tractament i aquestes hauran 

d'ostentar una identificació durant el temps de prestació del servei. 

 



 

6. CONDICIONS PER RECÓRRER A UN ALTRE ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 

L'Encarregat del tractament no recorrerà a un altre Encarregat sense l'autorització prèvia per 

escrit, específica o general, del Responsable. 

En cas que l'Encarregat del tractament recorri a un altre Encarregat, amb l'autorització 

assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per 

compte del Responsable, el Responsable del tractament notificarà al nou Encarregat, que haurà 

de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest 

document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores. 

En tot cas, correspon a l'Encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou 

Encarregat quedi subjecti a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de 

seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les 

dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.  

En el cas d'incompliment per part del nou Encarregat, l'Encarregat inicial seguirà sent plenament 

Responsable davant el Responsable referent al compliment de les seves obligacions. 

 

7. FINALITZACIÓ DELS SERVEIS DE TRACTAMENT 

L'Encarregat del tractament haurà de retornar al Responsable del tractament les dades de 

caràcter personal o destruir les dades i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta 

la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 

informàtics utilitzats per l'encarregat.  

L'Encarregat del tractament s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments 

posteriors i suprimirà les còpies existents, tret que es requereixi la conservació de les dades 

personals sobre la base de que una norma sectorial ho exigeixi. 

No obstant això, l'Encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 

mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 


