
Informació addicional a tenir en compte: 

Per pactar un acord de col·laboració haurem de signar dos acords, el primer 
pel que fa a les condicions i el segon pel que fa a el tractament de les dades 
(LOPD). 

Sempre podem arribar a acords diferents als descrits en els documents que 
trobaràs a les pàgines a continuació de aquesta, (excepte els de protecció de 
dades), però en general el veiem just i necessari. 

PROMOCIÓ 

Nosaltres no som els responsables de omplir la activitat. 

Anunciarem l'esdeveniment / activitat etc ... en les nostres xarxes, però això no 
assegura a assistència de persones, és més l'experiència ens diu que millor fer 
publicitat online (ads). 

NORMES DE DIFUSIÓ  

Tot el que es publiqui en els webs i xarxes de Serendipityespai i Sensestress no 
pot portar logos marques ni emails com dades de contactes externs per no 
confondre l'usuari en tot cas es valorarà cada cas.  

És recomanable fer promoció un mes abans, nosaltres comptem amb els 
serveis d'una agència que programa els anuncis a Instagram i Facebook (i 
qualsevol altra xarxa), que podem compartir amb tu, cobrant el mateix que 
ens cobra l'agència, sense cap guany per nosaltres. 

Ells et faciliten el telèfon i l'email de persones interessades en la teva activitat 
a les quals hauries de trucar immediatament per tancar la venda / assistència, 
o si ho prefereixes podem demanar que els interessats et parlin per WhatsApp 
(menys efectiu). 

Aquesta agència sol·licita els materials gràfics de publicitat que ens pots 
facilitar tu i si necessites a algú que et faci el material gràfic per als anuncis, 
t'ho podem facilitar nosaltres per 50 euros per cada vídeo i / o gràfica. 

Gràcies!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRATO DE COLABORACIÓN 
 
En Badalona ..de …. 20.. 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, Elvira Matas_Serendipity espai, mayor de edad, con DNI ….......... 
con domicilio a efectos de notificaciones sito en ….............., en adelante EL 
PROFESIONAL. 
 
Y de otra, ….............. mayor de edad, con DNI ….......... con domicilio a efectos de 
notificaciones sito en …............., en representación de  …............... en adelante EL 
COLABORADOR. 
 
Ambas partes podrán denominarse conjuntamente como “LAS PARTES”. 
 
Las partes actúan en su propio nombre y tienen suficiente capacidad legal 
para llevar a cabo este contrato, siendo responsables de la veracidad de sus 
manifestaciones. De común acuerdo,  
 
EXPONEN 
 
1. Que EL PROFESIONAL tiene como actividad el ejercicio de la Psicología 

además de la gestión del centro “Serendipity” que a su vez aloja el proyecto 
“SenseStress” a través del cual se ofrecen diversos servicios y 
cursos/actividades/Talleres/seminarios etc. Relacionados con el desarrollo 
de personas.  
 

2. Que LAS PARTES desean realizar una colaboración que tiene por finalidad 
ofrecer a terceros …………………………………………………………………… con el objetivo de 
aportar ……………………………………………... a terceros. 

 
3. Que LAS PARTES conocen las particularidades del servicio para el que se 

realiza la colaboración y que tienen la titulación y el conocimiento 
necesario para ello y en función de esto manifiestan su capacidad para 
realizar la colaboración objeto del presente documento. 

 
4. Que EL COLABORADOR es un profesional que se compromete a realizar el 

………..de….(descrito en su totalidad en el anexo1 adjunto a este documento.), 
tanto la creación de contenido y materiales, como su ejecución, aceptando 
el compromiso y responsabilidad de realizar todas las gestiones necesarias 
para llevar a cabo dicha actividad en la fechas y días indicados.  

 
5. Que LAS PARTES tienen acordada la celebración de este contrato de 

colaboración en los términos que en el presente documento se 
establezcan. 

 
6. En virtud de las consideraciones precedentes LAS PARTES, de sus libres y 

espontáneas voluntades, han acordado otorgar el presente contrato de 
colaboración profesional (en adelante ”El contrato”) con sujeción a las 
siguientes CLÁUSULAS  



 
CLÁUSULAS 
 
OBJETO. 
En virtud del presente contrato, LAS PARTES se comprometen a colaborar en 
los trabajos o servicios descritos en la ficha adjunta al anexo 1, colaborando de 
buena fe y aplicando los métodos más adecuados para que dicha cooperación 
sea de calidad. Además, se comprometen a actuar siempre de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas. 
 
DURACIÓN 
El presente contrato tiene una duración desde que se firma el contrato hasta 
finalizar la tarea descrita en la ficha adjuntada del anexo 1, prorrogable por 
períodos iguales salvo que las partes establezcan lo contrario con un preaviso 
de al menos 30 días. 
 
REMUNERACIÓN 
Podemos considerar como retribución o contraprestación el beneficio 
causado por el intercambio de colaboración en el trabajo o servicios e 
importes descritos en la ficha y adjunto el anexo 1 y que ambas partes van a 
percibir en función de los resultados por unidad de matriculas o asistentes en 
los cursos/actividad/seminario/ taller/exposición/charla/  de la siguiente forma: 
 
Gastos deducibles de la recaudación a favor DEL PROFESIONAL:  
1. Gastos de local y gestión de la acción 30% del importe total recaudado  
2. Gastos de comunicación y publicidad a convenir por ambas PARTES ( no 

incluidos en el % del acuerdo)  
3. Otros gastos 
 
Deducidos los gastos el importe restante será retribuido como 
contraprestación DEL COLABORADOR el cual recibirá mediante la emisión de 
factura a: 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Pago que recibirá a los 5 días máximo después de la emisión de la factura 
correspondiente mediante transferencia bancaria al número de 
cuenta…………………. aportada por EL COLABORADOR.  
 
INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 
Las Partes establecen que en ningún momento existirá relación laboral 
entre EL COLABORADOR Y EL PROFESIONAL. 
 
EL COLABORADOR, manifiesta que tiene plena libertad de decisión 
respecto a los Servicios que presta y no está bajo la dirección DEL 
PROFESIONAL. 
 
AMBAS PARTES se comprometen a estar al día de sus obligaciones fiscales y 
Seguridad Social sin que de la falta de este requisito se derive ninguna 
responsabilidad contra el otro.  
 
 
 



 
CALIDAD 
EL COLABORADOR se compromete a prestar los Servicios, con la mayor 
diligencia y profesionalidad en la plena observancia de la normativa que sea 
aplicable. En todo caso comunicará con la máxima urgencia AL 
PROFESIONAL cualquier anomalía que detecte o que pudiera producirse. 
 
RESPONSABILIDAD. 
Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las partes que actúe de forma 
negligente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato y ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra parte. La parte que 
tenga que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio como consecuencia de 
la actuación de la contraparte podrá reclamar la indemnización por dichos 
daños y perjuicios que corresponda.  
Ambas partes se comprometen a disponer de un seguro de responsabilidad 
civil atendiendo sus responsabilidades. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
LAS PARTES se comprometen a mantener la confidencialidad de cualquier 
información, relacionada con EL PROFESIONAL o con los clientes de éste o 
con el contenido del servicio prestado por EL COLABORADOR, a los que tenga 
acceso por motivo de la prestación de los Servicios a que se refiere el presente 
Contrato. AMBAS PARTES se comprometen a guardar el más absoluto secreto 
respecto de los datos de carácter personal a que tengan acceso en 
cumplimiento del presente Contrato y a observar todas las previsiones legales 
que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de 
Carácter Personal. No obstante es imprescindible firmar un contrato  más 
amplio aparte de este contrato que se encuentra a continuación del presente 
acuerdo y anexo.  
 
INCRIPCIÓN y/o MATRICULA... 
 
Se puede efectuar desde Serendipity con nuestros formularios de inscripción.  

A los interesados se les pasará un formulario de inscripción Online o un 
soporte físico con la intención de: 

1. Guardar sus datos de acuerdo con la nueva ley de protección de datos 

2. Saber quién viene al espacio Serendipity en caso de controversia  

3. Añadirlos en las comunicaciones de nuevas ediciones de la 
COLABORADOR y de actividades de Serendipity en ambos casos siempre y 
cuando den su consentimiento.  

4. Firmar la cesión o no cesión de imágenes 

En caso de que LA COLABORADOR/A quiera realizar propiamente la 
matrícula, este se compromete a entregar rellenado el formulario firmado de 
los matriculados al centro por las razones expresadas anteriormente. Y a 



entregar antes del inicio del curso el porcentaje del 30% devengados del 
importe de los inscritos en el curso.   
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
EL PROFESIONAL reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del 
COLABORADOR respecto a los servicios prestados. EL COLABORADOR 
permite al Profesional, el derecho de comunicación y difusión pública del 
contenido del mencionado Servicio descrito en la ficha y adjunto en el anexo 
1, para poder publicitar el servicio. EL COLABORADOR, asimismo, garantiza al 
PROFESIONAL que los contenidos y materiales realizados son 
completamente originales y que cuenta con la totalidad de los derechos de 
propiedad intelectual sobre ellos, eximiendo AL PROFESIONAL de posibles 
reclamaciones sufridas por este motivo. 
 
CESIÓN DEL CONTRATO 
LAS PARTES no podrán ceder a terceros los derechos u obligaciones que les 
son otorgados en virtud del presente Contrato, salvo autorización expresa y 
por escrito de la otra Parte. 
 
VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS 
Aunque se dicte la invalidez o inaplicabilidad de una cláusula del presente 
Contrato o de una de sus partes, el resto de las cláusulas o de sus partes 
continuarán siendo válidas y teniendo vigor. 
 
RESCISIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que el PROFESIONAL instara la rescisión del Contrato por haber 
incumplido EL COLABORADOR sus obligaciones conforme al Presente 
Contrato, se procedería de acuerdo con lo previsto en el Código Civil 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
Para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir en torno a la 
interpretación del presente contrato las partes se someten al sistema de 
arbitraje de resolución de conflictos. 
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes de 
España y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 
 
Las Partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que 
otorgan y firman en dos ejemplares igualmente originales, en el lugar y 
fecha arriba indicados. 
 
 
EL PROFESIONAL                                                                   EL COLABORADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 1  

Ficha de taller / actividad / Proyecto 

Tipo de actividad / Proyecto: 

Nombre del taller / Actividad / proyecto: 

Destinatarios / as: 

objetivos: 

 

contenidos: 

Fechas y horarios de realización.: 

Precio actividad / taller / proyecto: 

¿Qué necesitas para desarrollar taller / Act / proyecto: 

Cómo quieres ser presentado / presentada? 

Fotografía (para la difusión): 

Imagen de la actividad  

Datos profesional: 

Nombre y apellidos: 

Correo electrónico: 

teléfono: 

web: 

@: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contracte d'Encarregat de Tractament de dades personals  
per a la prestació de serveis 
 
A Badalona a ..de ......de 20.. 
 
REUNITS   
D´una part, 
 
Elvira Matas-Serendipitu espai  amb domicili ........................., 08911, Badalona, 
major d'edat i proveïda de DNI ................. , en qualitat legal de representant 
entitat. 
 
A aquesta part se li denominarà, d'ara endavant, Responsable de Tractament. 
 
I, d'altra banda, 
........................................ amb domicili ...................................., major d'edat i proveïda amb 
DNI .............., en qualitat legal de representant entitat. 

A aquesta part de la denominarà, d'ara endavant, Encarregat de Tractament. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat i legitimació 
suficients per a aquest acte, així com les representacions que ostenten i 
segons declaren continuen vigents i no han estat revocades, condicionades ni 
modificades, i de comú acord  
 
                                                                                   EXPOSEN 
 
I.  Que el Responsable de Tractament ha contractat amb l'Encarregat de 

Tractament, la realització d'activitats i serveis que comporten la necessitat 
d'emmagatzemar, tractar i custodiar dades de caràcter personal titularitat 
del Responsable del Tractament. 

 
II.  Que en virtut del que disposa l'article 28.3 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 pel que fa al Tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades, d'ara endavant RGPD i de la Llei Orgànica 
3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de 
Drets Digitals, LOPD-GDD, les parts han convingut atorgar el present 
Contracte d'Encarregat de Tractament de dades. 

 
III. Que en nom de protegir el correcte compliment de les obligacions que a 

cada parell li corresponen en relació amb el tractament de dades de 
caràcter personal i aquelles que els corresponen com Corresponsables de 
tractament, les dues parts han arribat a un acord i formalitzen el mateix, 
que es regirà per les següents: 

                                                                                  
 
CLÀUSULES 
 
 



1.       Definicions  
 
A  efectes del present Contracte, es defineix com: 
 
1r.- Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o 
identificable. Es considerarà identificable tota persona la identitat pugui 
determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un 
número d'identificació o un o diversos elements específics, característiques de 
la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social. 
2º.- Tractament: qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre 
les dades personals o conjunt de dades personals, ja sigui per procediments 
automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, conservació, 
elaboració, modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per 
transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació de l'accés, bloqueig, 
supressió o destrucció. 
 
3r.- Responsable de Tractament: Persona física o jurídica, de naturalesa 
pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres 
decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del Tractament. 
 
4t.-  Encarregat de Tractament: La persona física o jurídica, pública o privada, 
o òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades 
personals per compte del Responsable de Tractament, com a conseqüència 
de l'existència d'una relació jurídica que el vincula amb el mateix i delimita 
l'àmbit de la seva actuació per a la prestació d'un servei. 
 
2.       Objecte del Contracte 
 

2.1. Mitjançant el present Contracte, s'habilita el Encarregat de Tractament 
per tractar per compte del Responsable de Tractament les dades de 
caràcter personal necessàries per a prestar serveis de Adequació-Regulació 
de normatives vigents en Protecció de Dades. 
 
2.2. Les operacions en el Tractament de dades que realitzarà l'Encarregat 
per compte del Responsable són, entre altres, la recollida, consulta, 
confrontació, gestió, registre i comunicació. 

 
3. Identificació de la informació afectada 
 

   3.1. Informació afectada. Per a l'execució dels serveis descrits en la clàusula 
segona, el Responsable de Tractament posa a disposició del Encarregat de 
Tractament la informació necessària per a la realització de les activitats 
contractades. 

 
   3.2. Instruccions per al Tractament i ús de la informació afectada. El 

Encarregat de Tractament no tractarà aquesta informació amb una finalitat 
diferent a la prevista en l'objecte del present Contracte. En cap cas, podrà 
utilitzar aquesta informació personal per a fins propis, ni comunicar-la a 
terceres persones, llevat que compti amb l'autorització expressa del 
Responsable de Tractament. 

 



   3.3. El Encarregat de Tractament tractarà les dades referenciades 
exclusivament, actuant en nom, per compte, i d'acord amb les instruccions 
del Responsable de Tractament. 

4.        Confidencialitat 
 
El Encarregat de Tractament es compromet a guardar la màxima reserva i 
secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considera 
"Informació Confidencial" qualsevol dada a la que l'Encarregat del Tractament 
accedeixi en virtut d'aquest Contracte, especialment la informació i dades 
pròpies del Responsable de Tractament, entitat, clients, bases de dades, 
imatges, etc., a la qual accedeixi durant l'execució de la prestació de serveis. 
 
Així mateix, l'Encarregat de Tractament es compromet a no divulgar aquesta 
informació confidencial, així com a no publicar-la ni de qualsevol altra manera, 
bé directament, bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a 
disposició de tercers sense el previ consentiment per escrit del Responsable 
de Tractament. 
De la mateixa manera, el Encarregat de Tractament es compromet, després 
de l'extinció d'aquest contracte, a no conservar cap còpia d'aquesta 
Informació Confidencial, llevat dels supòsits definits en el present Contracte. 
En aquest sentit, les obligacions de confidencialitat establertes en el present 
Contracte tindran una durada indefinida i es mantindran en vigor amb 
posterioritat a la finalització, per qualsevol altre causa, de la relació entre 
l'Encarregat del Tractament i el Responsable del Tractament. 
 
5.        Obligacions del Encarregat de Tractament 
 
El Encarregat de Tractament, es compromet per mitjà del present Contracte 
al compliment de les següents obligacions: 
  
1º.- A tractar les dades de caràcter personal amb la màxima cautela per tal de 
garantir la seva confidencialitat i integritat, i adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries pel que fa a la custòdia, emmagatzematge i 
conservació per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, Tractament o accés no 
autoritzat. 
 
2º.- Deures de Comunicació al Responsable de Tractament: El Encarregat 
de Tractament es compromet expressament a complir amb els deures de 
comunicació: 
 

➢ La comunicació, coordinació i posada en coneixement d'incidents i 
riscos que puguin ser constitutius de violacions de seguretat. 

➢ El trasllat de sol·licituds de Drets que li puguin formular els afectats. 
➢ La comunicació i notificació de qualsevol incidència, incompliment de 

la normativa de protecció de dades de la qual pugui tenir coneixement 
inclosa la informació relativa a una possible infracció per una instrucció 
rebuda per dit Responsable del Tractament sobre les operacions a 
realitzar en les dades de caràcter personal a què hagi de tenir accés en 
concepte d'Encarregat. 

➢ Tots els fets es comunicaran a través del canal de comunicació establert 
per les parts sent el correu: hola@serendipityespaicom. 

 



3º.- Designació del Responsable: El Encarregat de Tractament ha de 
comunicar al Responsable de Tractament, la persona designada per part de 
l'Encarregat de Tractament com a Responsable de protecció de dades per a 
la coordinació entre les dues entitats i compliment de l'objecte del present 
Contracte. 
 
4º.- Deure de comunicació i notificació al Responsable de Tractament 
sobre violacions de seguretat: El Encarregat de Tractament, ha de 
comunicar al Responsable de Tractament, sense dilació, qualsevol violació o 
fallida de seguretat de la que tingui coneixement a través del canal habilitat 
per a això, notificant i posant a disposició del Responsable de Tractament tota 
la informació per a la documentació i comunicació de la incidència. Segons 
normativa vigent, article 33 del RGPD el termini de comunicacions de 
violacions de seguretat seran 72 hores. 
 
5º.- Deure d'aplicar mesures de seguretat, tècniques i organitzatives 
apropiades: De conformitat amb l'article 32 del RGPD i amb el marc normatiu 
general de protecció de dades, l'Encarregat de Tractament d'adoptar les 
mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu 
necessàries. Tot això, en funció de l'anàlisi prèvia del risc de les operacions de 
Tractament de les dades realitzades per compte del Responsable i del que 
estipula el present Contracte. 
 
6º.- Registre de les activitats de Tractament: El Encarregat de Tractament 
es compromet a portar un registre de les activitats del Tractament per compte 
del Responsable de Tractament en els supòsits que dit Encarregat resulti 
obligat al que disposa l'article 30.2 del RGPD. 
 
6.             Obligacions del Responsable de Tractament:  
 
El Responsable de Tractament assumeix el deure i obligació de complir amb 
les obligacions, requisits i procediments que el marc normatiu en protecció 
de dades li exigeix com a Responsable de Tractament en relació a l'objecte del 
Tractament d'aquest Contracte. 
 
Amb caràcter especial, el Responsable de Tractament per mitjà del present 
document es compromet a: 
 
1º.- Garantir i assegurar la licitud, exactitud i legitimització de les dades: El 
Responsable de Tractament s'ha d'assegurar abans de posar a disposició del 
Encarregat de Tractament les dades de caràcter personal, que els mateixos 
han estat obtinguts de manera legítima, són exactes, adequades, pertinents i 
limitats a finalitat o finalitats per a les quals han estat recollides, així com que 
estan actualitzats i corresponen a situació real de l'afectat. 
 
2º.- Assegurar al Encarregat de Tractament que ha informat als afectats de 
l'ús i finalitats del Tractament de les seves dades, així com la base jurídica dels 
mateixos. Especialment a complert amb el deure d'informació als afectats 
segons la normativa vigent en protecció de dades. 
 



3º.- Designar un Responsable: El Responsable de Tractament ha de 
comunicar a l'Encarregat de Tractament la identitat de la persona que ostenta 
les funcions de Responsable. 
 
4º.- Canal de Violacions de Seguretat: El Responsable de Tractament 
d'habilitar un canal propi, amb les mesures i garanties de protecció de dades 
establertes per a aquest tipus de canals. 
 
5º.- Informar i posar a disposició de l'Encarregat de Tractament qualsevol 
informació que sigui necessària perquè aquest pugui garantir el compliment 
de les obligacions establertes en els articles 32 al 36 del RGPD. 
 
7.       Exercici de Drets 
 
Exercici de drets per part de l’interessat: si l’interessat dirigeix alguna 
sol·licitud o exerceix algun dels drets establerts en la normativa vigent en 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Responsable de Tractament  i/o 
l’encarregat de Tractament hauran de facilitar-li la informació sobre les 
actuacions sol·licitades i realitzades, sense demora i , a tot tardar, en el termini 
d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud , el qual podrà prorrogar-se un 
màxim d’altres dos mesos es cas necessari, tenint en compte la complexitat 
de la sol·licitud i el nombre de les sol·licituds. 
 
En el mateix sentit, però en el cas que el Responsable de Tractament i/o 
Encarregat de Tractament no doni curs a la sol·licitud de l’interessat. li 
informarà sense demora, i a tot tardar al mes de la recepció de la sol·licitud, de 
les raons per les quals no ha actuat i de la possibilitat de presentar una 
reclamació davant una Autoritat de Control i d’interposar recurs judicial. 
 
8.       Destinació de les dades a la finalització de l'encàrrec 
 
En cas de resolució del present Contracte per qualsevol causa, l'Encarregat de 
Tractament s'obliga a posar a disposició del Responsable de Tractament, les 
dades als quals ha tingut accés i, si escau, els suports on constin, un cop 
complerta la prestació, sense poder quedar cap còpia de la mateixa. 
 
No obstant això, no procedirà a la destrucció de les dades quan existeixi una 
previsió legal que exigeixi la seva conservació. Així mateix, l'Encarregat de 
Tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades en tant 
puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el Responsable de 
Tractament. 
 
9.        Cessió 
 
Les parts no podran cedir a favor de tercers la seva respectiva posició 
contractual en el present Contracte, ni la realització o execució de qualsevol 
element integrant de les seves respectives prestacions, sense la prèvia 
autorització per escrit de l'altra part. 
 
10.        Llei aplicable i jurisdicció 
 



Aquest contracte es regeix per la Llei espanyola i per a l'exercici de les accions 
que puguin derivar-se del present contracte, els contractants se sotmeten de 
forma expressa a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de 
Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués 
correspondre-li. 
 
11.        Rescissió, resolució i extinció 
 
La rescissió, resolució o extinció de la relació contractual de prestació de 
serveis entre el Responsable de Tractament i l’encarregat de Tractament, 
obligarà a aquest últim a conservar les dades de caràcter personal facilitats 
pel primer, sempre que existeixi l’obligació legal de conservació. 
 
Una vegada transcorregut el termini establert per cobrir les responsabilitats 
legals, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o retornades al 
Responsable de Tractament, igual que qualsevol suport o document en què 
consti alguna dada de caràcter personal. 
 
12. Duració 
 
Aquet contracte té una vigència indefinida. 
 
13.     Consentiment notificacions  
 
A efectes d’aquest contracte, l´Entitat Responsable de Tractament accepta 
que l´Entitat Encarregada de Tractament pugui remetre comunicacions 
relatives als serveis propis i d’altres que aquet consideri que poden ser del seu 
interès. 

Adreça electrònica vàlida per a l’enviament d’informació per part del 
Encarregat de Tractament: 

 
                     ... ..................................... 
 
Adreça electrònica autoritzada per a la recepció d’informació per part del 

Responsable de Tractament: 
 
                     ......................................... 
 
14.     Tipologia de dades i Categoria Interessats 
En virtut de l’establer en la normativa vigent de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i per a la prestació de serveis que s’expressen en el present 
contracte, l’Encarregat de Tractament tractarà la tipologia i la categoria de 
dades del Responsable de Tractament que es detallen a continuació: 
 
 

              Tipologia de dades           Categoria d’interessats 
                IDENTIFICATIUS                 PERSONAL ENTITAT  
                IDENTIFICATIUS                    DADES ENTITAT 

 
 
 



I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen el 
present Contracte per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats a 
l'encapçalament. 
 
 
Responsable del Tractament                                        Encarregat del  Tractament                                                                                                                                                                                                     
                                                                          
                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                         
                                               
                     
Rpda. Per                                                                                 Rpda. Per 
 ............................................                                                                ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


