Contracte de Prestació de Serveis i Tractaments
de Dades (art. 12.2 LOPD)

ANNEX I
CLÀUSULES
1 - Que l'Encarregat del tractament recollirà els consentiments facilitats pels i les participants i els seus tutors/es legals seguint
el model facilitat a l'Annex II d'aquest document i els posarà a disposició del Responsable del Fitxer. Havent d'informar al CEEB
dels i les esportistes que no obtinguin el consentiment.
2 - Que l'Encarregat del tractament compta amb mitjans tècnics i organitzatius necessaris per garantir la seguretat i
confidencialitat de tota la informació de caràcter personal que li sigui lliurada pel Responsable del Fitxer, derivada de la prestació
del servei contractualment establert i que la posada a disposició de les dades de caràcter personal per part del Responsable del
Fitxer a l'Encarregat del tractament, no constitueix un supòsit de comunicació i tractament de dades sinó un accés auxiliar i
limitat.
3 - Tot informe o dades qualificades com a dades personals de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, que s'hagin de transmetre a l'Encarregat del tractament amb motiu de la prestació de
servei contractualment establert, només podrà ser utilitzada per aquest a efectes del servei contractat pel Responsable del
Fitxer. L'Encarregat del tractament no podrà subcontractar amb un tercer la realització de cap tipus d'accés i tractament sobre
les dades personals comunicades sense comptar amb l'autorització expressa i per escrit del Responsable del Fitxer, llevat de les
excepcions legals previstes per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
4 - L'Encarregat del tractament no registrarà dades de caràcter personal en fitxers que no reuneixin les condicions que la legislació
determini en cada moment respecte a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i
programes.
5 - L'Encarregat del tractament es compromet a complir el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
(GDPR), supra referenciat, especialment pel que fa a la seguretat i confidencialitat, aplicant a les dades personals objecte de
tractament el nivell de seguretat que li correspongui tal com estableix l'esmentada llei i el reglament que la desenvolupa, vigilant la
correcta protecció lògica i física de les possibles dades personals, que per motius contractuals pogués gestionar directa o
indirectament i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.
6 - L'Encarregat del tractament es compromet a estendre les garanties i criteris de confidencialitat establerts en el present
contracte a qualsevol tipus de suport que contingui dades de caràcter personal, (digital i no digital), als quals tingui accés amb ocasió
de la prestació de serveis contractada.
7 - L'Encarregat del tractament es compromet a incloure el present tractament dins del seu Document de Seguretat, especificant
en el document intern, el fitxer tractat en virtut d'aquest contracte, el responsable d'aquest i el nivell de seguretat que s'ha d'aplicar
al mateix segons la normativa vigent i l’estipulat en el present document, garantint en tot moment la seguretat i la confidencialitat
de les dades de caràcter personal i / o confidencial objecte de tractament.
8 - Un cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal que consten en l'Encarregat del tractament hauran
de ser destruïdes o retornades, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del
tractament.
9 - L'Encarregat del tractament es compromet a incloure en els contractes que tingui amb els seus treballadors i treballadores
presents i futures, una clàusula de confidencialitat per la qual s'obligui a aquests a no revelar a ús propi o de tercers la informació
que coneguin en funció de la seva comesa tant en el temps que duri seu contracte, ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus dels
admesos en dret, com posteriorment en finalitzar aquesta relació. En l'esmentada clàusula es farà especial esment a totes les
obligacions que comporti la normativa vigent sobre protecció de dades personals.
10 - L'Encarregat del tractament, en cas que destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del contracte, serà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagi incorregut
personalment.
11 - L'Encarregat del tractament s'obliga a informar al Responsable del Fitxer, del contingut i abast de qualsevol dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, que hagi estat realitzada per qualsevol titular de les dades de caràcter personal que estiguin sent
tractades en qualitat d'Encarregat de Tractament en virtut del present contracte per l'Encarregat del tractament, i que
corresponguin a un fitxer del qual sigui Responsable del fitxer el Responsable del Fitxer.
12 - L'Encarregat del tractament no tramitarà directament cap resposta als titulars de les dades, limitant-se la seva actuació a
tenir informat en tot moment al Responsable del Fitxer. Aquest últim serà el responsable de donar curs a qualsevol exercici de
drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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ANNEX II
CONSENTIMENT DE TRACTAMENT DE DADES DEL/LA PARTICIPANT I TUTORS LEGALS
I ÚS DE LA IMATGE PER PART DEL CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA
(CEEB)
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 necessàriament el tractament de dades
personals dels/les participants de l’entitat
Per aquesta raó, i en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, la qual determina la necessitat de consentiment per part de
l'afectat/da per tractar les seves dades personals, el sotasignat, pare / mare o tutor legal de la persona
que figura en aquest document, atorga el seu consentiment exprés perquè El CONSELL DE L’ESPORT
ESCOLAR DE BARCELONA, pugui accedir, tractar i conservar les dades personals sol·licitades,
necessàries per a la relació establerta.
La negativa a facilitar el consentiment o la seva posterior revocació pot implicar la impossibilitat de
materialitzar la inscripció del menor o la necessitat d'anul·lar-la posteriorment.
Les dades personals facilitades s'inclouran en un fitxer del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, amb la
finalitat de mantenir la relació establerta. El tractament de les dades personals és confidencial. L'afectat o el
seu representant legal poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit
dirigit al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, Av. Litoral 86-96, 08005 de Barcelona.
De la mateixa manera, amb la finalitat que El CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA
(CEEB), pugui publicar a la seva web i mitjans de comunicació de tota mena, imatges i enregistraments dels
menors fent les activitats que s'organitzen a les seves instal·lacions, i també les organitzades per la Unió de
Consells de Catalunya (final nacionals) entitat a la que el CEEB pertany, en compliment de la Llei 1/82 de
dret a la pròpia imatge, el sotasignat, pare / mare o tutor legal del/la participant:
Autoritza la publicació de la imatge.

No autoritza la publicació de la imatge.
*Serà responsabilitat de l’entitat fer arribar a l’Organització del CEEB la no autorització de publicació de la
imatge del/la participant en qüestió.

Barcelona,
Nom del/la participant:
Nom del pare / mare / tutor/a legal:
DNI:

Signatura:

