
 

CONTRACTE DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D’una part, L’Ajuntament d’Alcarràs, des d’ara Cedent i Responsable del tractament  de dades personals BORSA DE TREBALL JOVE amb NIF 

P2501100H  i amb domicili social a la Plaça de l’Església, 1 d’Alcarràs. 

 I de l’altra part, _______________________________________________ des d’ara Cessionària, amb NIF ___________________  amb domicili 

social a __________________________. 

Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat legal per contractar, procedeixen, en conseqüència, a subscriure el següent contracte. 

 DECLARACIONS I ANTECEDENTS:   

I.- Per mitjà del present, l'Empresa Cessionària subscriu amb la societat Responsable del Tractament un contracte de serveis en la virtut del qual 
realitza la gestió i tractament de dades de caràcter personal contingudes referents a  BORSA DE TREBALL JOVE que té com a finalitat facilitar 
l’accés al treball de les persones joves que busquen feina al municipi mitjançant la recollida de currículums i posant-los en contacte amb les 
empreses que necessiten personal. 
 

II.- Es procedirà, a través del present contracte, a la cessió de les dades de caràcter personal identificades com a BORSA DE TREBALL JOVE, 

detallades a continuació a la Cessionària:  

Dades identificatives:  nom, cognoms, DNI/NIE, adreça, telèfon, signatura, imatge 
Dades personals:  data naixement, lloc de naixement, sexe, altra informació personal 
Dades acadèmiques i professionals:  formació, titulacions, historial d’estudiant, experiència professional, pertinença a 
col·legis o a associacions professionals 
Dades ocupació: professió, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador.  

 

III.- Conforme als antecedents exposats, les persones expressades en l'encapçalament d'aquest contracte, en el concepte que intervenen en el 

mateix, convenen un contracte conformement a les següents  

ESTIPULACIONS:  

PRIMERA.- Objecte del contracte.  

L'entitat Cedent, com a Responsable del Tractament de dades identificat com BORSA DE TREBALL JOVE, i de conformitat al Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i  del Consell de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, cedeix a la societat Cessionària, 

que accepta, les dades de caràcter personal i que han estat prèviament recaptats d'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, amb el consentiment exprés de les persones usuàries afectades. 

SEGONA.- Finalitat 

La finalitat de la cessió, es que la Cessionària, realitzi processos de selecció per tal de cobrir llocs de treball vacants.  

TERCERA.- Supressió de les dades 

Una vegada complert l’objecte del present contracte les dades personals facilitades seran eliminades.  

QUARTA .- Forma de tractament de les dades.  

La cessió es limitarà única i exclusivament a aquelles dades que s'han concretat en aquest contracte. En cas contrari s'incorrerà en una infracció 

administrativa molt greu de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades personals,  i de la qual respondrà l'entitat cessionària. 

En qualsevol cas, la Cedent manifesta que ha informat als titulars de les dades de les condicions i finalitats d'aquesta cessió. 

QUINTA.- Mesures de seguretat.  

La societat Cessionària assumeix expressament l'obligació d'implantar les mesures de seguretat, a fi d'impedir la seva alteració, pèrdua, 

tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos que estiguin exposades les mateixes.  

I perquè així consti als efectes oportuns, les parts contractants procedeixen a rubricar aquest contracte en data i lloc sota ressenyat.  

Alcarràs, _____de/d’____________________________ de 20____. 

Cedent:  Ajuntament d’Alcarràs     Cessionària: _______________________ 

Firma del representant:       Firma del representant 

Nom i cognoms: Victòria Parrot Susagne    Nom i cognoms: _______________ 

DNI: 47983907-L                    DNI/NIE___________________ 



 

BORSA DE TREBALL JOVE 

 

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable Ajuntament d’Alcarràs 

Finalitat Facilitar l’accés al treball de les persones que busquen feina al municipi 
mitjançant la recollida de currículums i posant-los en contacte amb les 
empreses que necessiten personal. 

Legitimació Relació contractual 

Destinataris Empreses que ofereixen treball 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica 
en la informació addicional. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en 
la següent adreça: : http://www.alcarras.cat/proteccio-de-dades 

 

☒ He estat informat/da i entenc la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament 

 
Altres autoritzacions: 
 

☐ Accepto l’enviament d’informació d’interès sobre les activitats que organitzi l’Ajuntament 

☐ Accepto que l’Ajuntament realitzi consultes de les meves dades a través de la plataforma 
d’intermediació de Dades i altres serveis interoperables, si s’escau. 

 

 

 

http://www.alcarras.cat/proteccio-de-dades

