
 
 

CONTRACTE DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DESTINATARI DE DADES 

A Hospitalet de Llobregat, a ........................................ 

D’una banda,   , com a Responsable del tractament, amb NIF     , i amb 
domicili social a    , d’ara endavant, el RESPONSABLE. 

I de l’altra, CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET com a Destinatari de dades, amb NIF G60223377 i amb 
domicili social situat a Carrer Digoine 29 (08901 Hospitalet de Llobregat) d’ara endavant, el 
DESTINATARI. 

Totes dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure aquest 
contracte de prestació de serveis amb accés a dades personals i 

EXPOSEN 

1. Que el RESPONSABLE és Responsable del tractament de dades personals objecte d’aquest contracte 
de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 
 
2. Que el RESPONSABLE necessita transferir les dades personals dels seus membres al DESTINATARI per 
a que es puguin inscriure i participar en les activitats esportives, socials, culturals o similars que gestioni 
o organitzi el DESTINATARI, i ha informat de la present cessió als interessats obtenint el seu 
consentiment previ, lliure, informat i específic segons està definit al article 4.11 del RGPD. 
 
3. Que el DESTINATARI presta serveis de gestió d’activitats esportives, socials i culturals, els quals estan 
directament relacionats amb la finalitat del tractament descrita anteriorment. 
 
4. Que el RESPONSABLE comunicarà al DESTINATARI les dades personals necessàries per a complir la 
finalitat del tractament i que així que les rebi, en serà el responsable del tractament. 
 
5. Que, en compliment del que estableix l’article 24 del RGPD, el DESTINATARI ofereix prou garanties per 
a la implementació de polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de 
seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels interessats, per la qual cosa totes 
dues parts acorden subscriure aquest contracte amb les següents. 
 
CLÀUSULES 

1.- Finalitat de la comunicació de dades 

Les dades personals transmeses s’utilitzaran únicament i exclusivament pel DESTINATARI per a la 
finalitat descrita i acordada per totes dues parts. Així mateix, en el cas de les activitats esportives, les 
dades seran cedides per donar d’alta els participants a la Mutualidad Esportiva contractada (Mutuacat) 
per a prestar l’assistència sanitària corresponent en el cas d’accident esportiu. 
 
El DESTINATARI no destinarà, aplicarà o utilitzarà les dades transmeses per a una finalitat diferent que la 
descrita o que comporti l’incompliment d’aquest contracte. 
 
2. Obligacions i drets del RESPONSABLE 

El RESPONSABLE garanteix que les dades facilitades al DESTINATARI s’han obtingut de manera lícita i que 
són adequades, pertinents i limitades a les finalitats del tractament. De la mateixa manera, adverteix al 
DESTINATARI que se’l considerarà responsable del tractament de les dades rebudes i estarà subjecte a 
complir les disposicions de la normativa vigent que se li apliquen com a tal. 



 
 

 
3. Obligacions i drets del DESTINATARI 
 
El DESTINATARI s’obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a responsable 
del tractament de conformitat amb el que estableix la normativa vigent i qualsevol altra disposició o 
regulació que també se li apliqui. 
 
4. Personal autoritzat per a efectuar el tractament 
 
El DESTINATARI garanteix que el personal autoritzat per a dur a terme el tractament es compromet a 
respectar la confidencialitat de les dades o està subjecte a una obligació legal de confidencialitat de 
naturalesa legal. 
 
5. Mesures de seguretat 
 
El DESTINATARI exposa que està al corrent de les obligacions que es deriven de la normativa de 
protecció de dades, especialment pel que fa a la implantació de mesures de seguretat per a les diferents 
categories de dades i de tractament que estableix la normativa vigent. 
 
6. Drets dels interessats 
 
El RESPONSABLE comunicarà al DESTINATARI les sol·licituds que rebi dels interessats relatives als drets 
de rectificació i supressió de dades i de limitació al tractament perquè les pugui executar, tret que sigui 
impossible o requereixi un esforç desproporcionat. El DESTINATARI es compromet a comunicar de 
manera fefaent al RESPONSABLE l’execució dels drets que aquest li hagi transmès, o els motius de no 
fer-ho. 
 
7. Responsabilitat 
 
D’acord amb l’article 82 del RGPD, el DESTINATARI es fa responsable davant el RESPONSABLE pels danys 
i perjudicis causats a interessats o tercers, incloses les sancions administratives, que es derivin de 
reclamacions judicials o extrajudicials o de procediments sancionadors de l’Autoritat de control, que 
siguin conseqüència de la inobservança de les instruccions assumides en aquest contracte. 
I perquè consti als efectes escaients, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest 
contracte, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

 
 
 
 
 
 
  

Per CONSELL ESPORTIU DE L'HOSPITALET, 
María Teresa Revilla Sánchez 
36567645J 

 Per............................................................................ 
 
Nom: ....................................................................... 
 
NIF:........................................................................... 
 
Signatura: 
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