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ANNEX 19 (PDIN01). 

Model de contracte adquisició de bases de dades 

1. Clàusules a incloure en contractes d’adquisició de bases de dades 

El CEDENT declara que la informació continguda al/s fitxer/s cedit/s en virtut d’aquest contracte 
inclou/en dades de caràcter personal, segons la definició recollida a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (en endavant, LOPD). 

El CEDENT, i Responsable del Fitxer, garanteix, en relació amb les dades de caràcter personal 
incloses al/s fitxer/s objecte d’aquest contracte, que: 

��Les dades procedeixen de fitxers de responsabilitat del CEDENT denominats [Noms dels 
fitxers] inscrits al Registre General de Protecció de Dades (RGPD) amb els codis d’inscripció 
[Núm. d’inscripció] i finalitat declarada [Indicar les finalitats declarades dels fitxers]. 

��Les dades han estat obtingudes de les següents fonts: [Indicar les fonts d’informació: 
l’interessat, fonts accessibles al públic, tercers].  

��Les dades compleixen amb els principis establerts a la LOPD, especialment els referits a la 
qualitat de les dades i als drets de les persones afectades.  

��Els interessats les dades dels quals consten al/s fitxer/s van ser informats, en el moment de la 
captació, del que disposa l’article 5 de la LOPD. 

��Va obtenir el consentiment dels interessats per a la cessió de les dades a [CESSIONARI] i 
per al seu tractament amb la finalitat de [Finalitat]. 

��Les dades, en el moment del lliurament del/s fitxer/s, compleixen amb el principi d’actualitat i 
són, per tant, exactes.  

��Ha adoptat i manté mesures tècniques i organitzatives per evitar la pèrdua, alteració i accés 
no autoritzat a les dades, complint amb el que estableix el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (RLOPD). 

��El/s fitxer/s objecte del present contracte no conté/enen dades dels interessats especialment 
protegides per la llei, entenent per aquestes les dades referents a la ideologia, afiliació 
sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual; ni conté/enen dades recollides per 
a finalitats policials sense consentiment de l’interessat o dades derivades d’actes de violència 
de gènere.  

��Ha complert amb l’obligació, establerta a l’article 27 de la LOPD, respecte de la comunicació 
de la primera cessió. 
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El CEDENT assumeix tota responsabilitat davant les reclamacions judicials o extrajudicials, així 
com els procediments sancionadors oberts per l’Agència Catalana de Protecció de Dades i/o la 
Agencia Española de Protección de Datos a [CESSIONARI], que siguin conseqüència de 
l’incompliment de qualsevol clàusula del present contracte o de les prescripcions de la legalitat 
vigent per la seva part. El CEDENT també mantindrà a [CESSIONARI] indemne davant les 
possibles sancions, multes, indemnitzacions per danys i perjudicis o interessos que aquest 
hagués d’abonar amb motiu d’aquest incompliment. 


