
IMPORTANT: LLEGIU DETINGUDAMENT AQUEST TEXT

CONTRACTE D'ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS

D'una part,  l'usuari  del  programa de facturació  WinOmega,  d'ara  endavant  el  RESPONSABLE DEL
TRACTAMENT.

I d'altra banda WINBITS S.L.U., amb NIF núm. B66981135, amb domicili a Barcelona, carrer Foc Follet
59, baixos A, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45866, Foli 156, Full B-501390, Inscripció
1, d'ara endavant l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.

EXPOSEN 

1. Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el present contracte.

2. El responsable del tractament ha contractat el servei d'emmagatzematge de dades en línia.

3. Per a utilitzar aquest servei cal que l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT accedeixi a dades titularitat
del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. En concret aquestes dades fan referència a:

 • Clients (nivell de seguretat bàsic)

 • Proveïdors (nivell de seguretat bàsic)

 • Agents (nivell de seguretat bàsic)

4.  La  prestació  d'aquest  servei  es  durà  a  terme  a  les  oficines  de  l'encarregat  del  tractament,
circumstància que implicarà la incorporació de dades al seu sistema. No obstant això, els servidors que
s'empraran per a la realització del servei contractat es troben en altres ubicacions dins la Unió Europea.

5. El present contracte serà vigent des de la contractació del servei especificat en l'expositiu segon i es
mantindrà fins a la finalització de la prestació del servei contractat.

6. D'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, ambdues parts acorden subscriure el present contracte, en base a les següents,

CONDICIONS

I. El responsable del tractament ha obtingut les dades de caràcter personal legítimament i en realitza el
tractament en compliment de les condicions establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

II. El responsable del tractament autoritza a l'encarregat del tractament a accedir a les dades personals
necessàries per a realitzar la prestació del servei convingut en el present contracte.

III. L'encarregat del tractament únicament tractarà les dades de caràcter personal segons les instruccions
del responsable del tractament, i no les utilitzarà per a cap altra finalitat que no sigui la convinguda en el
present contracte. De la mateixa manera, no les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a
terceres persones.

IV. Les parts acorden que l'única finalitat amb la qual l'encarregat del tractament podrà tractar les dades
de caràcter personal a les quals tindrà accés, són tècniques i de realització de la prestació contractada.

V. L'encarregat del tractament, així com el seu personal intern o extern, i fins i tot els seus col·laboradors,
s'obliguen a guardar el secret professional en relació a les dades personals a les quals tinguin accés en



virtut d'aquest contracte. A més, tindran el deure de guardar-les, custodiar-les i evitar-ne l'accés per part
de tercers o d'usuaris no autoritzats. Aquestes obligacions es mantindran un cop finalitzada la present
relació contractual.

VI. L'encarregat del tractament aplicarà les mesures de tipus organitzatiu i de seguretat necessàries per
a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i accés
no autoritzat. En aquest sentit, l'encarregat garanteix l'aplicació de les mesures de seguretat exigides pel
Reglament de la Llei de Protecció de Dades, en base al tipus i qualitat de dades a les quals tingui accés.

VII. El responsable del tractament autoritza expressament a l'encarregat del tractament perquè pugui
subcontractar a un tercer la realització del tractament de dades de caràcter personal.

VIII. Un cop finalitzada la present prestació contractual, les dades de caràcter personal a les quals s'hagi
tingut  accés  hauran  de  ser  destruïdes  o  tornades  al  responsable  del  tractament.  No  obstant  això,
aquestes  no podran  ser  destruïdes en cas que existeixi  algun  precepte legal  que obligui  a  la  seva
conservació. En aquesta circumstància l'encarregat del tractament efectuarà la devolució de les citades
dades, que hauran de ser degudament conservades pel responsable del tractament.

IX. Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat del present contracte, l'encarregat del tractament i el
responsable del tractament se sotmetran a la llei i jurisdicció espanyola i a la competència dels Jutjats de
Barcelona,  renunciant  expressament  a  qualsevol  altre  fur  o  jurisdicció  que els  pogués correspondre
segons la legislació vigent.


