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Santa Coloma de Gramenet, a __________ de __________ de 20__________ 

REUNITS 

D’una part, GRAMEIMPULS, S.A., domiciliada al C/ Rafael Casanova, 40 – 08921 Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona) i amb NIF A59058008. Es troba representada en aquest acte pel Sr. Ignasi Rovira Riera, major 
d’edat, amb DNI número 40963801L, en la seva qualitat legal de representant de l’entitat. A aquesta part se la 
denominarà, en endavant, “Cedent”. 

I de l’altra, __________, domiciliada al __________ i amb NIF número __________. Representada en aquest acte pel 
Sr./Sra. __________, major d’edat, amb DNI número __________, en la seva qualitat legal de representant de l’entitat. 
A aquesta part se la denominarà, en endavant, “Cessionari”.  

Les 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 cedent és responsable del tractament de les dades personals objecte d’aquest contracte 
conforme al que disposen el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).  

II. Que el cessionari està interessat en obtenir les dades del cedent per dur a terme les finalitats 
d’inserció laboral. Aquestes dades d’usuaris han sigut obtingudes per GRAMEIMPULS, S.A. amb la 
corresponent autorització per poder cedir-les amb aquesta finalitat. 

III. Que el cedent comunicarà les dades personals necessàries per complir amb la finalitat del 
tractament al cessionari i que, a partir de la seva recepció, serà el responsable del tractament de les 
mateixes. 

IV. Que, en compliment de l’establert a l’article 24 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), 
el cessionari ofereix suficients garanties per implementar polítiques tècniques i organitzatives 
apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets 
dels interessats. 

V. Que, per donar compliment al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), les parts han convingut atorgar el present document, que 
es regirà de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 

1. Objecte del contracte: 

El cedent, com a responsable de les dades que cedeix, havent estat obtingudes aquestes amb la corresponent 
autorització, cedeix en aquest acte al cessionari les dades personals referents a currículums d’usuaris únicament 
amb la finalitat que puguin ser utilitzades per a la inserció d’usuaris al mercat laboral o per realitzar 
pràctiques no laborals. 
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2. Instruccions per al tractament i ús de la informació afectada: 

El cessionari no tractarà aquesta informació amb una finalitat diferent a la prevista en l’objecte del present 
contracte o que suposi l’incompliment del mateix. En cap cas podrà utilitzar aquesta informació personal amb 
finalitats pròpies, ni comunicar-la o cedir-la a tercers. 

3. Obligacions i drets del cedent: 

El cedent garanteix que les dades facilitades al cessionari s’han obtingut de manera lícita i que són adequades, 
pertinents i limitades a les finalitats del tractament. De la mateixa manera adverteix al cessionari que serà 
considerat responsable del tractament de les dades rebudes i que estarà obligat a complir les disposicions de 
la normativa vigent aplicables com a tal. 

4. Obligacions i drets del cessionari: 

El cessionari es compromet per mitjà del present contracte a tractar les dades de caràcter personal amb la 
màxima cautela amb la finalitat de garantir la seva confidencialitat i integritat, adoptant les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries pel que fa a la custòdia, emmagatzematge i conservació amb la finalitat d’evitar la 
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, així com les normatives vigents i qualsevol altra 
disposició o regulació que li fos d’aplicació. 

5. Personal autoritzat per realitzar el tractament: 

El cessionari garanteix que el personal autoritzat per a realitzar el tractament es comprometrà a respectar la 
confidencialitat de les dades o estarà subjecte a una obligació legal de confidencialitat de naturalesa estatutària.  

6. Mesures de seguretat: 

El cessionari manifesta estar al corrent respecte de les obligacions derivades de la normativa de protecció de 
dades, especialment pel que fa a la implantació de les mesures de seguretat per a diferents categories de dades 
i de tractaments.  

7. Terminis de conservació i destí de les dades: 

Les dades es conservaran durant tot el temps que siguin necessàries per a poder inserir als usuaris al mercat 
laboral o la realització de les pràctiques no laborals. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb 
els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament, 
incloent la seva visualització i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions 
públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es 
procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.  

8. Drets dels interessats: 

El cedent comunicarà al cessionari les sol·licituds que hagi rebut dels interessats relatives als drets de rectificació 
i supressió de les dades i de limitació al tractament perquè procedeixi a executar aquestes peticions, a menys 
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que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El cessionari es compromet a notificar de forma 
fefaent al cedent l’execució dels drets que aquest li hagi transmès, o els motius de no fer-ho. 

9. Responsabilitat: 

Conforme a l’article 82 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), el cessionari es fa responsable enfront 
al cedent pels danys i perjudicis causats als 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 al present contracte.  

10. Protecció de dades: 

Per poder dur a terme la relació contractual establerta en aquest contracte, les parts es comprometen a tractar 
la informació a la que tinguin accés amb motiu del mateix amb total confidencialitat. Les estipulacions de 
confidencialitat contingudes en les citades clàusules romandran en vigor una vegada finalitzada la relació 
contractual o resolució del mateix. 

Les parts manifesten que les dades i informació facilitada en el present document seran tractades de conformitat 
amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679, de 
27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat exclusiva de dur a 
terme l’execució del contracte. Les dades es conservaran mentre existeixi una relació contractual entre les parts. 
Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les 
mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament, incloent la seva visualització i estant únicament 
a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a 
responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes 
dades. No està previst comunicar les dades a tercers, excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats a les 
parts que actuen com encarregats del tractament. Qualsevol altra cessió s’informarà prèviament als titulars del 
contracte. 

En qualsevol moment les parts podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves 
dades, o els de limitació o oposició al tractament, dirigint-se mitjançant comunicació escrita a la direcció que 
apareix a l’encapçalament d’aquest contracte o a l’email privacitat@grameimpuls.es. Si les parts consideren que 
el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, podran interposar una reclamació davant 
l’Autoritat de control a https://apdcat.gencat.cat/ o contactar amb la nostra delegada de protecció de dades a 
través del correu electrònic dpd@grameimpuls.cat.  

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, en prova de conformitat de les parts, signen el present 
document, per duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  

PEL CEDENT        PEL CESSIONARI 
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