CLÀUSULES CONTRACTUALS AMB ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

1. Per a la prestació del servei / subministrament / etc... objecte d’aquest contracte / conveni,
l’encarregat del tractament tindrà accés a les següents categories de dades personals incloses en fitxers
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
•
•
•
•
•

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2. Els tractaments que l’encarregat haurà de dur a terme en compliment de l’objecte del contracte són
els següents
Recollida

Registre / Emmagatzemament

Estructuració

Consulta

Transmissió

Difusió

Supressió

Destrucció

Modificació
Altres __________________________________________________________________________________

3. Les categories d’interessats les dades dels quals seran tractades per l’encarregat del tractament són
les següents:
Empleats
Personal Jubilat
Estudiants o exestudiants
Associats o Membres
Proveïdors
Beneficiaris
Altres (CONCRETAR)

4. Obligacions de l’encarregat del tractament:
4.1. Tractar les dades personals a què tingui accés exclusivament per al compliment de les finalitats
objecte d’aquest contracte / conveni.
4.2. Tractar les dades personals a què tingui accés d’acord amb les instruccions que rebi del
responsable del tractament
4.3. No comunicar les dades a què tingui accés a terceres persones ni a cap altre destinatari sense
l’autorització expressa del responsable del tractament.

4.4. Aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades
a què tingui accés, especialment la seva confidencialitat integritat. Les mesures podran incloure, entre
d’altres:
a. La pseudonimització o el xifrat de les dades
b. La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals en cas d’incident físic
o tècnic
d. L’existència d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades
4.5. Portar un registre de les activitats dels tractaments duts a terme per compte de la UAB.
4.6. Garantir que el personal al seu servei es comprometi formalment o s’hagin compromès a
respectar la confidencialitat.
4.7. Mantenir a disposició del responsable del tractament la documentació acreditativa del
compliment de les seves obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
4.8. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets reconeguts a les
persones titulars de les dades.
Quan les persones titulars de les dades exerceixin els drets que la legislació sobre protecció de dades
els atorga davant de l’encarregat del tractament, aquest ho comunicarà al responsable per escrit de
manera immediata, juntament amb la informació addicional i la documentació que, si escau,
possibilitin la resolució de les sol·licituds.
4.9. Informar els titulars de les dades els tractaments que durà a terme, d’acord amb el que estableix
el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).
4.10. Notificar al responsable del tractament de manera immediata de les violacions de seguretat de
les dades personals a què tingui accés en compliment d’aquest contracte / conveni.
4.11. Comunicar al responsable del tractament el nom i les dades de contacte del delegat de protecció
de dades, si n’hi ha.
4.12. (OPCIÓ A) No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest
contracte / conveni que comportin el tractament de dades personals, excepte els serveis auxiliars
necessaris per a l’execució del contracte / conveni.
Si la contractació d’algun tractament fos necessària per al compliment d’aquest contracte / conveni,
l’encarregat ho comunicarà prèviament al responsable del tractament, indicant els tractaments a
subcontractar i identificant de manera clara i inequívoca el subcontractista i les seves dades de
contacte.
El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir
les obligacions establertes en aquest contracte / conveni pel que fa al tractament de dades personals.
4.13. (OPCIÓ B) el responsable del tractament autoritza de manera expressa l’encarregat del
tractament perquè subcontracti amb ______________ les prestacions que comportin tractament de
dades personals.

L’encarregat del tractament haurà de comunicar la subcontractació al responsable per escrit,
identificant de manera clara i inequívoca el subcontractista i les seves dades de contacte.
El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir
les obligacions establertes en aquest contracte / conveni pel que fa al tractament de dades personals.
5. Un cop finalitzada la vigència del contracte, l’encarregat del tractament haurà de suprimir / retornar
les dades al responsable del tractament o, si escau, a un altre encarregat designat pel responsable.
La devolució comportarà necessàriament la supressió total de les dades existents en els equips informàtics
de l’encarregat. No obstant això, l’encarregat podrà conservar-ne una còpia, amb les dades bloquejades,
durant el termini en què puguin derivar-se responsabilitats com a conseqüència de l’execució del
contracte / conveni.
6. El responsable del tractament es compromet a posar a disposició de l'encarregat del tractament les
dades personals i la informació necessària per al desenvolupament de les activitats acordades entre
ambdues parts en aquest document.

