Contracte de prestació de serveis i
tractaments de dades

REUNITS
D’una part el CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB), des d’ara Responsable del
Fitxer, amb domicili a l’Avinguda Litoral, 86-96 de Barcelona, CP. 08005, amb CIF G0891699,
representada per Víctor Garcia Borda en qualitat de Director i amb DNI 36969658X.
De l’altra part CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB), des d’ara Encarregat del
Tractament, amb domicili a Carrer del Xifrer, 85, sobreàtic 5a
representada per Francisco Javier Nieto Revelats en qualitat de Director

, amb CIF G0891699
i amb DNI 36969658X.

MANIFESTEN
1. Que ambdues parts tenen subscrita una relació on es determina el tractament directe o indirecte sobre

dades de caràcter personal i/o confidencial.
2. Que el CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, és una entitat que té com a missió

facilitar, organitzar i promoure la pràctica esportiva, i la seva activitat inclou tractament de dades
personals.
3. Que ambdues parts són conscients de les exigències de protecció previstes en la vigent normativa sobre

protecció de dades personals, especialment en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
4. Que per tot això, ambdues parts s’han avingut a pactar el present CONVENI DE CONFIDENCIALITAT

i TRACTAMENT DE DADES, i acorden lliurement regular l'accés i tractament de les dades de
conformitat amb les clàusules que es descriuen i desglossen al document “Annex I”.
5. Que finalment, l'Encarregat del Tractament, recollirà els consentiments facilitats pels i les participants i

els seus tutors/es legals, seguint el model “Annex II” facilitat i els posarà a disposició del Responsable
del Fitxer, havent d'informar al CEEB dels i les participants que no autoritzin la publicació de la seva
imatge.
Ambdues parts llegeixen, entenen, i estan conformes per si, amb la totalitat del present document, així com
amb els documents “Annex I” i “Annex II”, i en prova de conformitat amb tots i cada un dels extrems
consignats en el mateix, el signen i a un sol efecte a Barcelona, a

Víctor Garcia Borda
Director Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

*El CEEB es reserva el dret d’admissió de l’entitat sol·licitant.

