REUNITS

D’una part, Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ, com a Gerent de la FEDERACIÓ CATALANA DE
BASQUETBOL (FCBQ), amb domicili a la Rambla Guipúscoa núm. 27 de Barcelona (08018), i
amb CIF núm. G-08665432, actuant en aquest acte en qualitat de Responsable del Fitxer.

I d’altra, el Sr./a.
(president club/entitat)

en nom i representació de
(club/entitat)

amb domicili social a

de
(carrer, número)

(localitat)

codi postal (
), i amb CIF número
d’Encarregat del Tractament.

, actuant en aquest acte en qualitat

Reconeixent ambdues parts el caràcter pel qual actuen i la capacitat suficient per contractar,

MANIFESTEN

I. Que l’FCBQ és titular responsable del fitxer de FEDERATS que conté dades de caràcter
personal.(des d’ara, el FITXER)
II. Que el RESPONSABLE DEL FITXER amb la finalitat d’agilitzar i facilitar als federats i
afiliats la tramitació de les llicències federatives ha acordat impulsar l’ús i aplicació de
tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Que per aquest motiu, el
RESPONSABLE DEL FITXER posa a disposició de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT una
aplicació informàtica, amb login i password, a través de la qual l’ENCARREGAT DEL
TRACTAMENT accedirà i tractarà les dades incloses al FITXER DE FEDERATS titularitat
de l’FCBQ (des d’ara, el servei).
III. Que en compliment de l'art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal, ambdues parts acorden regular aquest accés i
tractament de dades a través del present contracte de conformitat amb els següents:
PACTES
Primer.- Legitimació del fitxer
L’FCBQ és titular del fitxer objecte del present contracte, el qual ha estat declarat, legalitzat i
les seves dades legitimades d’acord amb la legislació espanyola d’aplicació en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i així mateix ha adoptat totes les mesures de
seguretat exigides per l'article 9 de la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre, en relació amb el
RD 1720/2007, de 21 de desembre.
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Segon.- Tractament de dades
El Responsable del Fitxer posa a disposició de l’Encarregat del Tractament les dades del Fitxer
de la seva titularitat, necessàries per al compliment de la finalitat consistent en facilitar la
tramitació de les llicències federatives.
L’accés per part de l'Encarregat del Tractament a les dades incloses al fitxer titularitat del
Responsable del Fitxer, no es considerarà cessió ni comunicació de dades.
Tercer.- Compliment de la legislació sobre Protecció de Dades
Que, pel compliment del servei, i per poder accedir i tractar les dades incloses al fitxer de
FEDERATS, l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga, sota la seva exclusiva
responsabilitat, a complir la Legislació sobre Protecció de Dades (L.O. 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de caràcter personal) i com a mínim, a aplicar les mesures de
nivell bàsic previstes al Capítol I, II, III i IV del títol VIII del RD1720/2007, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.
A títol informatiu, a l’Annex I es faciliten les mesures més destacades, sense perjudici la
obligació a càrrec de l’encarregat del tractament, d’acord amb l’apartat anterior.
Quart.- Finalitat determinada i prohibició de comunicació
L’Encarregat del Tractament s’obliga a utilitzar l’aplicació informàtica i claus d’accés facilitades,
únicament d’acord amb les instruccions de l’FCBQ, i es compromet a no aplicar o utilitzar les
dades amb fins diferents als estipulats al present contracte. Tampoc les comunicarà a
altres persones, sense l’autorització expressa de l’FCBQ. Evidentment, la difusió d’aquestes
dades de forma pública, a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà està prohibida.
Cinquè.- Confidencialitat de les contrasenyes i responsabilitat pel seu mal ús
L'Encarregat del Tractament serà l’únic responsable de la confidencialitat del login i
password que li ha estat facilitat per accedir a l’aplicació. És responsabilitat de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT garantir el bon ús d’aquestes contrasenyes per accedir a
la informació.
Quan l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT sospiti de la falta de confidencialitat de la
contrasenya que li ha estat assignada, caldrà que ho comuniqui amb caràcter urgent a l’FCBQ,
per tal de modificar-la.
A continuació facilitem algunes recomanacions per garantir la seguretat i confidencialitat
de les contrasenyes.
1. Intentar seleccionar contrasenyes de qualitat, amb una longitud mínima de 8 caràcters
alfanumèrics que siguin fàcils de recordar; no estiguin basades en alguna dada que altres
persones puguin esbrinar o obtenir fàcilment mitjançant informació relacionada amb la
persona, per exemple, noms, números de telèfon, dates de naixement, nom del club, etc.;
que no tinguin caràcters idèntics consecutius o grups totalment numèrics o totalment
alfabètics.
2. Canviar la contrasenya anualment.
3. Evitar mantenir un registre en paper amb la contrasenya;
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4. Mantenir les contrasenyes en secret; L’encarregat del tractament serà l´únic
responsable del mal ús per part d’un tercer, de la seva contrasenya.
5. Elaborar un llistat amb les persones a qui l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
confia la contrasenya. Instruir-los per escrit sobre les responsabilitats derivades del mal
ús de la informació inclosa al fitxer, de la seva obligació de confidencialitat i de les
mesures de seguretat aplicables d’acord amb el PACTE TERCER.
Sisè.- Confidencialitat i secret professional
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT i tot el personal al seu servei estan sotmesos al deure
de secret professional i de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal que
formen part del fitxer de l’FCBQ, i també en relació al login i password facilitat.
Així mateix, d’acord amb el PACTE TERCER s’obliguen a l’adopció de les mesures de
seguretat necessàries, que garanteixin la seguretat, integritat, continuitat i confidencialitat
de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat.
L'Encarregat del Tractament informarà al personal al seu servei i col·laboradors de les
obligacions establertes al present document i amb aquesta finalitat, subscriurà amb tots ells, els
documents que siguin necessaris, per tal d’assegurar el seu compliment.
La falta de compliment per part de l’Encarregat del Tractament o personal/col·laboradors
al seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o a la normativa sobre
protecció de dades personals, determinarà la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i qualsevol
tercer perjudicat.
Setè.- Responsabilitat de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
La falta de compliment, per part de l’Encarregat del Tractament o personal / col·laboradors al
seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o de la legislació sobre Protecció
de Dades Personal, determinaran la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i
qualsevol tercer perjudicat. En tot cas, es considerarà falta de compliment per part de
l’Encarregat del Tractament:
-

En cas d’incompliment de qualsevol dels PACTES establerts en el present contracte.

-

En cas de que utilitzi o destini les dades objecte d’aquest contracte a qualsevol altra
finalitat diferent a la estipulada.

-

Per la vulneració del deure que li incumbeix de confidencialitat i secret professional de les
dades incloses al fitxer de l’FCBQ i de les contrasenyes d’accés a l’aplicació.

-

Per la vulneració de la prohibició de no comunicar les dades o contrasenyes a terceres
persones.

-

En cas d’incompliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal o
per infracció del PACTE TERCER d’aquest contracte.

Els danys que es puguin derivar del mal ús de la informació facilitada, de la falta de
confidencialitat de la contrasenya assignada o de qualsevol infracció al present contracte, seran
responsabilitat de L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, el qual haurà de respondre davant
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dels perjudicats, l’FCBQ, l’Agència Española de Protecció de Dades i qualsevol tercer
perjudicat.
Així mateix, si l’FCBQ té coneixement d’un ús indegut de les dades, per part de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, se li cancel·larà immediatament el seu accés a
l’aplicació i serà sancionat en via federativa segons correspongui.
Les obligacions establertes en aquest contracte per l’Encarregat del Tractament i personal al
seu servei subsistiran fins i tot després de finalitzar la seva relació amb el Responsable del
Fitxer.
Vuitè.- Tractament per compte de tercers
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT no està autoritzat per tractar les dades incloses la fitxer
objecte d’aquest contracte per compte de tercers, sense disposar del consentiment exprés i per
escrit de l’FCBQ i sempre que l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT hagi signat amb aquest
tercer un contracte de tractament de dades, d’acord amb l’art. 12 LOPD, on s’incloguin tots els
pactes del present document.
Novè.- Conseqüències de la finalització del servei o relació entre les parts
Una vegada finalitzat el present servei o la relació entre ambdues parts, l’ Encarregat del
Tractament s’obliga a retornar a l’FCBQ, o si aquesta ho sol·licita, cancel·lar les dades
facilitades durant la relació. En cas de que, per obligació legal estigui legitimada la conservació
de les dades una vegada extingida la relació entre les parts, aquestes es conservaran de forma
bloquejada i segura, garantint la seva confidencialitat i els drets dels afectats.
Desè.- Duració
Aquest contracte s’estableix per un període de duració indefinit i amb entrada en vigor al dia
d’inici del servei detallat al PACTE II.
Onzè.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. Per qualsevol discrepància que se’n derivi, les
parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el que antecedeix, ambdues parts signen el present contracte
per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, el

El Responsable del Fitxer

de

Segell club/entitat

Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ
Gerent FCBQ
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de 20

.

L’Encarregat del tractament

ANNEX
Mesures de seguretat
Capítol I, II, III i IV del Títol VIII del RD1720/2007, 21 desembre, del Reglament de
desenvolupament de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades
personals
Document de seguretat
L’encarregat del tractament disposarà d’un document de seguretat que haurà de mantenir
sempre actualitzat. Els apartats mínims que haurà d’incloure el document de seguretat son els
següents:
-

Àmbit d’aplicació
Especificació detallada dels recursos protegits;
Mesures, normes, procediments i estàndards de seguretat;
Funcions i obligacions del personal,
Estructura i descripció dels fitxers i sistemes d’informació;
Procediment de notificació, gestió i resposta davant incidències;
Procediment de copies de seguretat i recuperació de dades;
Mesures adoptades en el transport, destrucció i/o reutilització de suports i documents.

A partir del nivell mig, també caldrà incloure els següents punts :
- Identificació del responsable de seguretat
- Control periòdic del compliment del documento
Mesures de seguretat de Nivell Bàsic
PERSONAL
Funcions i obligacions dels diferents usuaris o dels perfils d’usuari clarament definits i
documentats.
Definició de les funcions de control i les autoritzacions delegades pel responsable.
Difusió entre el personal, de les normes que els afecten i de les conseqüències del seu
incompliment.
INCIDÈNCIES
Una incidència és qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar a la seguretat de les dades.
S’habilitarà un Procediment de notificació i gestió de les incidències, i també el corresponent
registre on s’anotin els següents camps: tipus d’incidència, moment de la seva detecció,
persona que la notifica, efectes i mesures correctores.
Caldrà notificar a l’FCBQ qualsevol incidència que es detecti en un termini de 24h.
CONTROL D’ACCÉS
Es disposarà d’una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats al fitxer de l’FCBQ.
El control d’accessos permesos a cada usuari s’establirà en funció del càrrec i funcions que
cada usuari tingui assignats.
S’implantaran mecanismes que evitin l’accés a les dades o als recursos amb drets diferents als
autoritzats.
La concessió dels permisos d’accés a les dades tan sols es facilitarà per part del personal
autoritzat.
El personal aliè no disposarà d’accés a les dades incloses al fitxer de l’FCBQ.
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IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ
Identificació i autenticació personalitzada. Confidencialitat de les contrasenyes.
Obligació de canviar les contrasenyes anualment.
GESTIÓ DE SUPORTS
En cas de que les dades també constin en suport documental caldrà realitzar un inventari de
suports. Identificar el tipus d’informació que contenen, o establir un sistema d‘etiquetat.
Es restringirà l’accés al lloc d’emmagatzematge.
Caldrà autorització per a la sortida de suports (incloses les dades que s’envien per correu
electrònic).
S’adoptaran mesures pel transport i destrucció de suports, dirigides a evitar la sostracció,
pèrdua o accés indegut a la informació.
L’arxiu dels documents haurà de realitzar-se segons els criteris que facilitin la seva consulta i
localització, per tal de garantir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
La documentació obsoleta s’haurà de destruir o esborrar de forma segura, adoptant les
mesures dirigides a evitar una recuperació indeguda de la informació.
COPIES DE SEGURETAT
L’FCBQ realitzarà còpies de seguretat de la informació inclosa a la base de dades de
l’aplicació.
RESPONSABLE DE SEGURETAT
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT designarà un responsable de seguretat, que serà
l’encarregat de coordinar i controlar la correcta aplicació de les mesures de seguretat.
ALTRES MESURES COMPLEMENTARIES
La execució de treballs fora dels locals de l’encarregat del tractament hauran de ser prèviament
autoritzats per aquest, quedant-ne constància al document de seguretat. En tot cas caldrà
garantir un nivell de seguretat equivalent al dels accessos en mode local.
Els fitxers temporals, esborranys i copies de treball hauran de complir les mateixes mesures de
seguretat que la resta de dades i s’hauran d’esborrar, una vegada que hagin deixat de ser
necessaris.
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REUNITS

D’una part, Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ, com a Gerent de la FEDERACIÓ CATALANA DE
BASQUETBOL (FCBQ), amb domicili a la Rambla Guipúscoa núm. 27 de Barcelona (08018), i
amb CIF núm. G-08665432, actuant en aquest acte en qualitat de Responsable del Fitxer.

I d’altra, el Sr./a.
(president club/entitat)

en nom i representació de
(club/entitat)

amb domicili social a

de
(carrer, número)

(localitat)

codi postal (
), i amb CIF número
d’Encarregat del Tractament.

, actuant en aquest acte en qualitat

Reconeixent ambdues parts el caràcter pel qual actuen i la capacitat suficient per contractar,

MANIFESTEN

I. Que l’FCBQ és titular responsable del fitxer de FEDERATS que conté dades de caràcter
personal.(des d’ara, el FITXER)
II. Que el RESPONSABLE DEL FITXER amb la finalitat d’agilitzar i facilitar als federats i
afiliats la tramitació de les llicències federatives ha acordat impulsar l’ús i aplicació de
tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Que per aquest motiu, el
RESPONSABLE DEL FITXER posa a disposició de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT una
aplicació informàtica, amb login i password, a través de la qual l’ENCARREGAT DEL
TRACTAMENT accedirà i tractarà les dades incloses al FITXER DE FEDERATS titularitat
de l’FCBQ (des d’ara, el servei).
III. Que en compliment de l'art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal, ambdues parts acorden regular aquest accés i
tractament de dades a través del present contracte de conformitat amb els següents:
PACTES
Primer.- Legitimació del fitxer
L’FCBQ és titular del fitxer objecte del present contracte, el qual ha estat declarat, legalitzat i
les seves dades legitimades d’acord amb la legislació espanyola d’aplicació en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i així mateix ha adoptat totes les mesures de
seguretat exigides per l'article 9 de la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre, en relació amb el
RD 1720/2007, de 21 de desembre.
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Segon.- Tractament de dades
El Responsable del Fitxer posa a disposició de l’Encarregat del Tractament les dades del Fitxer
de la seva titularitat, necessàries per al compliment de la finalitat consistent en facilitar la
tramitació de les llicències federatives.
L’accés per part de l'Encarregat del Tractament a les dades incloses al fitxer titularitat del
Responsable del Fitxer, no es considerarà cessió ni comunicació de dades.
Tercer.- Compliment de la legislació sobre Protecció de Dades
Que, pel compliment del servei, i per poder accedir i tractar les dades incloses al fitxer de
FEDERATS, l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga, sota la seva exclusiva
responsabilitat, a complir la Legislació sobre Protecció de Dades (L.O. 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de caràcter personal) i com a mínim, a aplicar les mesures de
nivell bàsic previstes al Capítol I, II, III i IV del títol VIII del RD1720/2007, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.
A títol informatiu, a l’Annex I es faciliten les mesures més destacades, sense perjudici la
obligació a càrrec de l’encarregat del tractament, d’acord amb l’apartat anterior.
Quart.- Finalitat determinada i prohibició de comunicació
L’Encarregat del Tractament s’obliga a utilitzar l’aplicació informàtica i claus d’accés facilitades,
únicament d’acord amb les instruccions de l’FCBQ, i es compromet a no aplicar o utilitzar les
dades amb fins diferents als estipulats al present contracte. Tampoc les comunicarà a
altres persones, sense l’autorització expressa de l’FCBQ. Evidentment, la difusió d’aquestes
dades de forma pública, a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà està prohibida.
Cinquè.- Confidencialitat de les contrasenyes i responsabilitat pel seu mal ús
L'Encarregat del Tractament serà l’únic responsable de la confidencialitat del login i
password que li ha estat facilitat per accedir a l’aplicació. És responsabilitat de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT garantir el bon ús d’aquestes contrasenyes per accedir a
la informació.
Quan l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT sospiti de la falta de confidencialitat de la
contrasenya que li ha estat assignada, caldrà que ho comuniqui amb caràcter urgent a l’FCBQ,
per tal de modificar-la.
A continuació facilitem algunes recomanacions per garantir la seguretat i confidencialitat
de les contrasenyes.
1. Intentar seleccionar contrasenyes de qualitat, amb una longitud mínima de 8 caràcters
alfanumèrics que siguin fàcils de recordar; no estiguin basades en alguna dada que altres
persones puguin esbrinar o obtenir fàcilment mitjançant informació relacionada amb la
persona, per exemple, noms, números de telèfon, dates de naixement, nom del club, etc.;
que no tinguin caràcters idèntics consecutius o grups totalment numèrics o totalment
alfabètics.
2. Canviar la contrasenya anualment.
3. Evitar mantenir un registre en paper amb la contrasenya;
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4. Mantenir les contrasenyes en secret; L’encarregat del tractament serà l´únic
responsable del mal ús per part d’un tercer, de la seva contrasenya.
5. Elaborar un llistat amb les persones a qui l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
confia la contrasenya. Instruir-los per escrit sobre les responsabilitats derivades del mal
ús de la informació inclosa al fitxer, de la seva obligació de confidencialitat i de les
mesures de seguretat aplicables d’acord amb el PACTE TERCER.
Sisè.- Confidencialitat i secret professional
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT i tot el personal al seu servei estan sotmesos al deure
de secret professional i de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal que
formen part del fitxer de l’FCBQ, i també en relació al login i password facilitat.
Així mateix, d’acord amb el PACTE TERCER s’obliguen a l’adopció de les mesures de
seguretat necessàries, que garanteixin la seguretat, integritat, continuitat i confidencialitat
de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat.
L'Encarregat del Tractament informarà al personal al seu servei i col·laboradors de les
obligacions establertes al present document i amb aquesta finalitat, subscriurà amb tots ells, els
documents que siguin necessaris, per tal d’assegurar el seu compliment.
La falta de compliment per part de l’Encarregat del Tractament o personal/col·laboradors
al seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o a la normativa sobre
protecció de dades personals, determinarà la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i qualsevol
tercer perjudicat.
Setè.- Responsabilitat de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
La falta de compliment, per part de l’Encarregat del Tractament o personal / col·laboradors al
seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o de la legislació sobre Protecció
de Dades Personal, determinaran la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i
qualsevol tercer perjudicat. En tot cas, es considerarà falta de compliment per part de
l’Encarregat del Tractament:
-

En cas d’incompliment de qualsevol dels PACTES establerts en el present contracte.

-

En cas de que utilitzi o destini les dades objecte d’aquest contracte a qualsevol altra
finalitat diferent a la estipulada.

-

Per la vulneració del deure que li incumbeix de confidencialitat i secret professional de les
dades incloses al fitxer de l’FCBQ i de les contrasenyes d’accés a l’aplicació.

-

Per la vulneració de la prohibició de no comunicar les dades o contrasenyes a terceres
persones.

-

En cas d’incompliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal o
per infracció del PACTE TERCER d’aquest contracte.

Els danys que es puguin derivar del mal ús de la informació facilitada, de la falta de
confidencialitat de la contrasenya assignada o de qualsevol infracció al present contracte, seran
responsabilitat de L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, el qual haurà de respondre davant
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dels perjudicats, l’FCBQ, l’Agència Española de Protecció de Dades i qualsevol tercer
perjudicat.
Així mateix, si l’FCBQ té coneixement d’un ús indegut de les dades, per part de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, se li cancel·larà immediatament el seu accés a
l’aplicació i serà sancionat en via federativa segons correspongui.
Les obligacions establertes en aquest contracte per l’Encarregat del Tractament i personal al
seu servei subsistiran fins i tot després de finalitzar la seva relació amb el Responsable del
Fitxer.
Vuitè.- Tractament per compte de tercers
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT no està autoritzat per tractar les dades incloses la fitxer
objecte d’aquest contracte per compte de tercers, sense disposar del consentiment exprés i per
escrit de l’FCBQ i sempre que l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT hagi signat amb aquest
tercer un contracte de tractament de dades, d’acord amb l’art. 12 LOPD, on s’incloguin tots els
pactes del present document.
Novè.- Conseqüències de la finalització del servei o relació entre les parts
Una vegada finalitzat el present servei o la relació entre ambdues parts, l’ Encarregat del
Tractament s’obliga a retornar a l’FCBQ, o si aquesta ho sol·licita, cancel·lar les dades
facilitades durant la relació. En cas de que, per obligació legal estigui legitimada la conservació
de les dades una vegada extingida la relació entre les parts, aquestes es conservaran de forma
bloquejada i segura, garantint la seva confidencialitat i els drets dels afectats.
Desè.- Duració
Aquest contracte s’estableix per un període de duració indefinit i amb entrada en vigor al dia
d’inici del servei detallat al PACTE II.
Onzè.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. Per qualsevol discrepància que se’n derivi, les
parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el que antecedeix, ambdues parts signen el present contracte
per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, el

El Responsable del Fitxer

de

Segell club/entitat

Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ
Gerent FCBQ
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ANNEX
Mesures de seguretat
Capítol I, II, III i IV del Títol VIII del RD1720/2007, 21 desembre, del Reglament de
desenvolupament de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades
personals
Document de seguretat
L’encarregat del tractament disposarà d’un document de seguretat que haurà de mantenir
sempre actualitzat. Els apartats mínims que haurà d’incloure el document de seguretat son els
següents:
-

Àmbit d’aplicació
Especificació detallada dels recursos protegits;
Mesures, normes, procediments i estàndards de seguretat;
Funcions i obligacions del personal,
Estructura i descripció dels fitxers i sistemes d’informació;
Procediment de notificació, gestió i resposta davant incidències;
Procediment de copies de seguretat i recuperació de dades;
Mesures adoptades en el transport, destrucció i/o reutilització de suports i documents.

A partir del nivell mig, també caldrà incloure els següents punts :
- Identificació del responsable de seguretat
- Control periòdic del compliment del documento
Mesures de seguretat de Nivell Bàsic
PERSONAL
Funcions i obligacions dels diferents usuaris o dels perfils d’usuari clarament definits i
documentats.
Definició de les funcions de control i les autoritzacions delegades pel responsable.
Difusió entre el personal, de les normes que els afecten i de les conseqüències del seu
incompliment.
INCIDÈNCIES
Una incidència és qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar a la seguretat de les dades.
S’habilitarà un Procediment de notificació i gestió de les incidències, i també el corresponent
registre on s’anotin els següents camps: tipus d’incidència, moment de la seva detecció,
persona que la notifica, efectes i mesures correctores.
Caldrà notificar a l’FCBQ qualsevol incidència que es detecti en un termini de 24h.
CONTROL D’ACCÉS
Es disposarà d’una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats al fitxer de l’FCBQ.
El control d’accessos permesos a cada usuari s’establirà en funció del càrrec i funcions que
cada usuari tingui assignats.
S’implantaran mecanismes que evitin l’accés a les dades o als recursos amb drets diferents als
autoritzats.
La concessió dels permisos d’accés a les dades tan sols es facilitarà per part del personal
autoritzat.
El personal aliè no disposarà d’accés a les dades incloses al fitxer de l’FCBQ.
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IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ
Identificació i autenticació personalitzada. Confidencialitat de les contrasenyes.
Obligació de canviar les contrasenyes anualment.
GESTIÓ DE SUPORTS
En cas de que les dades també constin en suport documental caldrà realitzar un inventari de
suports. Identificar el tipus d’informació que contenen, o establir un sistema d‘etiquetat.
Es restringirà l’accés al lloc d’emmagatzematge.
Caldrà autorització per a la sortida de suports (incloses les dades que s’envien per correu
electrònic).
S’adoptaran mesures pel transport i destrucció de suports, dirigides a evitar la sostracció,
pèrdua o accés indegut a la informació.
L’arxiu dels documents haurà de realitzar-se segons els criteris que facilitin la seva consulta i
localització, per tal de garantir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
La documentació obsoleta s’haurà de destruir o esborrar de forma segura, adoptant les
mesures dirigides a evitar una recuperació indeguda de la informació.
COPIES DE SEGURETAT
L’FCBQ realitzarà còpies de seguretat de la informació inclosa a la base de dades de
l’aplicació.
RESPONSABLE DE SEGURETAT
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT designarà un responsable de seguretat, que serà
l’encarregat de coordinar i controlar la correcta aplicació de les mesures de seguretat.
ALTRES MESURES COMPLEMENTARIES
La execució de treballs fora dels locals de l’encarregat del tractament hauran de ser prèviament
autoritzats per aquest, quedant-ne constància al document de seguretat. En tot cas caldrà
garantir un nivell de seguretat equivalent al dels accessos en mode local.
Els fitxers temporals, esborranys i copies de treball hauran de complir les mateixes mesures de
seguretat que la resta de dades i s’hauran d’esborrar, una vegada que hagin deixat de ser
necessaris.
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REUNITS

D’una part, Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ, com a Gerent de la FEDERACIÓ CATALANA DE
BASQUETBOL (FCBQ), amb domicili a la Rambla Guipúscoa núm. 27 de Barcelona (08018), i
amb CIF núm. G-08665432, actuant en aquest acte en qualitat de Responsable del Fitxer.

I d’altra, el Sr./a.
(president club/entitat)

en nom i representació de
(club/entitat)

amb domicili social a

de
(carrer, número)

(localitat)

codi postal (
), i amb CIF número
d’Encarregat del Tractament.

, actuant en aquest acte en qualitat

Reconeixent ambdues parts el caràcter pel qual actuen i la capacitat suficient per contractar,

MANIFESTEN

I. Que l’FCBQ és titular responsable del fitxer de FEDERATS que conté dades de caràcter
personal.(des d’ara, el FITXER)
II. Que el RESPONSABLE DEL FITXER amb la finalitat d’agilitzar i facilitar als federats i
afiliats la tramitació de les llicències federatives ha acordat impulsar l’ús i aplicació de
tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Que per aquest motiu, el
RESPONSABLE DEL FITXER posa a disposició de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT una
aplicació informàtica, amb login i password, a través de la qual l’ENCARREGAT DEL
TRACTAMENT accedirà i tractarà les dades incloses al FITXER DE FEDERATS titularitat
de l’FCBQ (des d’ara, el servei).
III. Que en compliment de l'art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
Protecció de Dades de Caràcter Personal, ambdues parts acorden regular aquest accés i
tractament de dades a través del present contracte de conformitat amb els següents:
PACTES
Primer.- Legitimació del fitxer
L’FCBQ és titular del fitxer objecte del present contracte, el qual ha estat declarat, legalitzat i
les seves dades legitimades d’acord amb la legislació espanyola d’aplicació en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i així mateix ha adoptat totes les mesures de
seguretat exigides per l'article 9 de la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre, en relació amb el
RD 1720/2007, de 21 de desembre.
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Segon.- Tractament de dades
El Responsable del Fitxer posa a disposició de l’Encarregat del Tractament les dades del Fitxer
de la seva titularitat, necessàries per al compliment de la finalitat consistent en facilitar la
tramitació de les llicències federatives.
L’accés per part de l'Encarregat del Tractament a les dades incloses al fitxer titularitat del
Responsable del Fitxer, no es considerarà cessió ni comunicació de dades.
Tercer.- Compliment de la legislació sobre Protecció de Dades
Que, pel compliment del servei, i per poder accedir i tractar les dades incloses al fitxer de
FEDERATS, l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga, sota la seva exclusiva
responsabilitat, a complir la Legislació sobre Protecció de Dades (L.O. 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de caràcter personal) i com a mínim, a aplicar les mesures de
nivell bàsic previstes al Capítol I, II, III i IV del títol VIII del RD1720/2007, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.
A títol informatiu, a l’Annex I es faciliten les mesures més destacades, sense perjudici la
obligació a càrrec de l’encarregat del tractament, d’acord amb l’apartat anterior.
Quart.- Finalitat determinada i prohibició de comunicació
L’Encarregat del Tractament s’obliga a utilitzar l’aplicació informàtica i claus d’accés facilitades,
únicament d’acord amb les instruccions de l’FCBQ, i es compromet a no aplicar o utilitzar les
dades amb fins diferents als estipulats al present contracte. Tampoc les comunicarà a
altres persones, sense l’autorització expressa de l’FCBQ. Evidentment, la difusió d’aquestes
dades de forma pública, a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà està prohibida.
Cinquè.- Confidencialitat de les contrasenyes i responsabilitat pel seu mal ús
L'Encarregat del Tractament serà l’únic responsable de la confidencialitat del login i
password que li ha estat facilitat per accedir a l’aplicació. És responsabilitat de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT garantir el bon ús d’aquestes contrasenyes per accedir a
la informació.
Quan l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT sospiti de la falta de confidencialitat de la
contrasenya que li ha estat assignada, caldrà que ho comuniqui amb caràcter urgent a l’FCBQ,
per tal de modificar-la.
A continuació facilitem algunes recomanacions per garantir la seguretat i confidencialitat
de les contrasenyes.
1. Intentar seleccionar contrasenyes de qualitat, amb una longitud mínima de 8 caràcters
alfanumèrics que siguin fàcils de recordar; no estiguin basades en alguna dada que altres
persones puguin esbrinar o obtenir fàcilment mitjançant informació relacionada amb la
persona, per exemple, noms, números de telèfon, dates de naixement, nom del club, etc.;
que no tinguin caràcters idèntics consecutius o grups totalment numèrics o totalment
alfabètics.
2. Canviar la contrasenya anualment.
3. Evitar mantenir un registre en paper amb la contrasenya;
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4. Mantenir les contrasenyes en secret; L’encarregat del tractament serà l´únic
responsable del mal ús per part d’un tercer, de la seva contrasenya.
5. Elaborar un llistat amb les persones a qui l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
confia la contrasenya. Instruir-los per escrit sobre les responsabilitats derivades del mal
ús de la informació inclosa al fitxer, de la seva obligació de confidencialitat i de les
mesures de seguretat aplicables d’acord amb el PACTE TERCER.
Sisè.- Confidencialitat i secret professional
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT i tot el personal al seu servei estan sotmesos al deure
de secret professional i de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal que
formen part del fitxer de l’FCBQ, i també en relació al login i password facilitat.
Així mateix, d’acord amb el PACTE TERCER s’obliguen a l’adopció de les mesures de
seguretat necessàries, que garanteixin la seguretat, integritat, continuitat i confidencialitat
de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat.
L'Encarregat del Tractament informarà al personal al seu servei i col·laboradors de les
obligacions establertes al present document i amb aquesta finalitat, subscriurà amb tots ells, els
documents que siguin necessaris, per tal d’assegurar el seu compliment.
La falta de compliment per part de l’Encarregat del Tractament o personal/col·laboradors
al seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o a la normativa sobre
protecció de dades personals, determinarà la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i qualsevol
tercer perjudicat.
Setè.- Responsabilitat de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
La falta de compliment, per part de l’Encarregat del Tractament o personal / col·laboradors al
seu servei, de les obligacions establertes en aquest contracte o de la legislació sobre Protecció
de Dades Personal, determinaran la responsabilitat exclusiva de l’Encarregat del
Tractament davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’afectat, l’FCBQ i
qualsevol tercer perjudicat. En tot cas, es considerarà falta de compliment per part de
l’Encarregat del Tractament:
-

En cas d’incompliment de qualsevol dels PACTES establerts en el present contracte.

-

En cas de que utilitzi o destini les dades objecte d’aquest contracte a qualsevol altra
finalitat diferent a la estipulada.

-

Per la vulneració del deure que li incumbeix de confidencialitat i secret professional de les
dades incloses al fitxer de l’FCBQ i de les contrasenyes d’accés a l’aplicació.

-

Per la vulneració de la prohibició de no comunicar les dades o contrasenyes a terceres
persones.

-

En cas d’incompliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal o
per infracció del PACTE TERCER d’aquest contracte.

Els danys que es puguin derivar del mal ús de la informació facilitada, de la falta de
confidencialitat de la contrasenya assignada o de qualsevol infracció al present contracte, seran
responsabilitat de L'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, el qual haurà de respondre davant
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dels perjudicats, l’FCBQ, l’Agència Española de Protecció de Dades i qualsevol tercer
perjudicat.
Així mateix, si l’FCBQ té coneixement d’un ús indegut de les dades, per part de
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, se li cancel·larà immediatament el seu accés a
l’aplicació i serà sancionat en via federativa segons correspongui.
Les obligacions establertes en aquest contracte per l’Encarregat del Tractament i personal al
seu servei subsistiran fins i tot després de finalitzar la seva relació amb el Responsable del
Fitxer.
Vuitè.- Tractament per compte de tercers
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT no està autoritzat per tractar les dades incloses la fitxer
objecte d’aquest contracte per compte de tercers, sense disposar del consentiment exprés i per
escrit de l’FCBQ i sempre que l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT hagi signat amb aquest
tercer un contracte de tractament de dades, d’acord amb l’art. 12 LOPD, on s’incloguin tots els
pactes del present document.
Novè.- Conseqüències de la finalització del servei o relació entre les parts
Una vegada finalitzat el present servei o la relació entre ambdues parts, l’ Encarregat del
Tractament s’obliga a retornar a l’FCBQ, o si aquesta ho sol·licita, cancel·lar les dades
facilitades durant la relació. En cas de que, per obligació legal estigui legitimada la conservació
de les dades una vegada extingida la relació entre les parts, aquestes es conservaran de forma
bloquejada i segura, garantint la seva confidencialitat i els drets dels afectats.
Desè.- Duració
Aquest contracte s’estableix per un període de duració indefinit i amb entrada en vigor al dia
d’inici del servei detallat al PACTE II.
Onzè.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. Per qualsevol discrepància que se’n derivi, les
parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el que antecedeix, ambdues parts signen el present contracte
per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, el

El Responsable del Fitxer

de

Segell club/entitat

Jordi MUMBRÚ MARTÍNEZ
Gerent FCBQ
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L’Encarregat del tractament

ANNEX
Mesures de seguretat
Capítol I, II, III i IV del Títol VIII del RD1720/2007, 21 desembre, del Reglament de
desenvolupament de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades
personals
Document de seguretat
L’encarregat del tractament disposarà d’un document de seguretat que haurà de mantenir
sempre actualitzat. Els apartats mínims que haurà d’incloure el document de seguretat son els
següents:
-

Àmbit d’aplicació
Especificació detallada dels recursos protegits;
Mesures, normes, procediments i estàndards de seguretat;
Funcions i obligacions del personal,
Estructura i descripció dels fitxers i sistemes d’informació;
Procediment de notificació, gestió i resposta davant incidències;
Procediment de copies de seguretat i recuperació de dades;
Mesures adoptades en el transport, destrucció i/o reutilització de suports i documents.

A partir del nivell mig, també caldrà incloure els següents punts :
- Identificació del responsable de seguretat
- Control periòdic del compliment del documento
Mesures de seguretat de Nivell Bàsic
PERSONAL
Funcions i obligacions dels diferents usuaris o dels perfils d’usuari clarament definits i
documentats.
Definició de les funcions de control i les autoritzacions delegades pel responsable.
Difusió entre el personal, de les normes que els afecten i de les conseqüències del seu
incompliment.
INCIDÈNCIES
Una incidència és qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar a la seguretat de les dades.
S’habilitarà un Procediment de notificació i gestió de les incidències, i també el corresponent
registre on s’anotin els següents camps: tipus d’incidència, moment de la seva detecció,
persona que la notifica, efectes i mesures correctores.
Caldrà notificar a l’FCBQ qualsevol incidència que es detecti en un termini de 24h.
CONTROL D’ACCÉS
Es disposarà d’una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats al fitxer de l’FCBQ.
El control d’accessos permesos a cada usuari s’establirà en funció del càrrec i funcions que
cada usuari tingui assignats.
S’implantaran mecanismes que evitin l’accés a les dades o als recursos amb drets diferents als
autoritzats.
La concessió dels permisos d’accés a les dades tan sols es facilitarà per part del personal
autoritzat.
El personal aliè no disposarà d’accés a les dades incloses al fitxer de l’FCBQ.
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IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ
Identificació i autenticació personalitzada. Confidencialitat de les contrasenyes.
Obligació de canviar les contrasenyes anualment.
GESTIÓ DE SUPORTS
En cas de que les dades també constin en suport documental caldrà realitzar un inventari de
suports. Identificar el tipus d’informació que contenen, o establir un sistema d‘etiquetat.
Es restringirà l’accés al lloc d’emmagatzematge.
Caldrà autorització per a la sortida de suports (incloses les dades que s’envien per correu
electrònic).
S’adoptaran mesures pel transport i destrucció de suports, dirigides a evitar la sostracció,
pèrdua o accés indegut a la informació.
L’arxiu dels documents haurà de realitzar-se segons els criteris que facilitin la seva consulta i
localització, per tal de garantir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
La documentació obsoleta s’haurà de destruir o esborrar de forma segura, adoptant les
mesures dirigides a evitar una recuperació indeguda de la informació.
COPIES DE SEGURETAT
L’FCBQ realitzarà còpies de seguretat de la informació inclosa a la base de dades de
l’aplicació.
RESPONSABLE DE SEGURETAT
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT designarà un responsable de seguretat, que serà
l’encarregat de coordinar i controlar la correcta aplicació de les mesures de seguretat.
ALTRES MESURES COMPLEMENTARIES
La execució de treballs fora dels locals de l’encarregat del tractament hauran de ser prèviament
autoritzats per aquest, quedant-ne constància al document de seguretat. En tot cas caldrà
garantir un nivell de seguretat equivalent al dels accessos en mode local.
Els fitxers temporals, esborranys i copies de treball hauran de complir les mateixes mesures de
seguretat que la resta de dades i s’hauran d’esborrar, una vegada que hagin deixat de ser
necessaris.
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