ASSUMPTE: Adequació RGPD
Senyors,

25 de Maig de 2018

Mitjançant la present, l'entitat BLANC CASANOVAS BADIA ASSESSORS S.L. (des d'ara ENCARREGAT DE
TRACTAMENT) declara ser coneixedora de la regulació en matèria de protecció de dades personals, i
concretament dels requisits exigits en el Reglament (UE) 2016/769 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 ("RGPD"). En motiu de l'execució dels serveis per part de l'ENCARREGAT DE
TRACTAMENT al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, l'ENCARREGAT DE TRACTAMENT durà a terme el
tractament de dades personals que siguin necessari per a la prestació del servei, sempre dins el marc de les
instruccions del RESPONSABLE del TRACTAMENT. En aquest sentit, i d'acord el principi de responsabilitat activa
exigit a l'art. 81 RGPD entre d'altres, l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT garanteix al compliment de les
exigències normatives assenyalades anteriorment, prenent les mesures necessàries per no incórrer en cap
vulneració de les mateixes.
L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, concretament, es compromet a:













Destinar les dades que obtingui en el marc de la prestació del servei únicament amb aquesta finalitat,
coneixent que en cas d'actuar fora d'aquest marc, respondria com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
davant els organismes reguladors i els propis interessats.
Complir les instruccions del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Implantar i observar les mesures de seguretat detallades en el contracte d'encàrrec de tractament i
apropiades per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència de les dades en base al
nivell de risc.
Dur a terme un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
No comunicar o utilitzar les dades facilitades amb altres finalitats diferents de les acordades.
Assistir al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT en la gestió de drets dels interessats.
Suprimir o retornar totes les dades personals i les còpies existents un cop finalitzi la prestació de serveis,
tot això a excepció d'aquelles dades que en el marc del desenvolupament del servei, haguessin estat
introduïts en aplicacions o recursos informàtics propietat del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Posar a disposició del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT tota la informació necessària per demostrar
el compliment de les obligacions.
No subcontractar serveis sense prèvia autorització escrita del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Col·laborar amb el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT en les avaluacions d'impacte relatives a la
protecció de dades que aquest realitzi.
Notificar al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT les violacions de seguretat de les que tingui
coneixement.
Informar a qualsevol persona que dins de la seva organització, intervingui en el tractament de dades, en
relació als deures que li pertoquen en matèria de secret i confidencialitat de les dades objecte de
tractament.

Mitjançant la present comunicació, l'ENCARREGAT DE TRACTAMENT manifesta conèixer els requeriments
d'adequació al RGPD i que en cas d'incompliment d'alguns dels requeriments de respondre personalment de les
infraccions comeses (arts. 82 i 83 RGPD).
Com a mostra de conformitat amb tot l'exposat i als efectes oportuns.
Rebeu una cordial salutació,
Joan Blanc Guivernau
BCB Gestrors, SLP
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