CONTRACTE DE CESSIÓ DE DADES PER PART DE L'ESADIB A l'ENTITAT ASSEGURADORA

REUNITS
D'una part, Antoni Triay Cardell, en qualitat de gerent de la Fundació FESMAE-IB, amb domicili al carrer del Morer, 6, 07001 Palma, amb CIF
G-57086035, EN ENDAVANT L'EMPRESA TITULAR DEL FITXER (D'ALUMNES).
I d'una altra, ............................................................................................................................................... amb domicili al carrer ...............................................................
.................................................................................................................................................................................................., amb DNI/NIE ..............................................,
EN ENDAVANT L'ALUMNE.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per subscriure el present contracte sota les següents
CLÀUSULES:
Primera.- L'objecte del present contracte és la regulació del tractament de les dades personals de L’ALUMNE entre el responsable del fitxer que
conté aquestes dades, l'encarregat del seu tractament i l'alumne. Aquestes dades són recollides i cedides a un tercer que és una empresa
asseguradora, als efectes de donar compliment al que estableix l'article 12 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (en endavant "LOPD").
Segona.- L'ALUMNE contracta els serveis de FORMACIÓ amb l’EMPRESA (TITULAR DEL FITXER DE DADES) amb la finalitat d'obtenir la
prestació dels serveis contractats. L'alumne autoritza la cessió de les seves dades per part de L'EMPRESA a una entitat asseguradora amb la finalitat
de contractar una assegurança de responsabilitat civil per als alumnes de L'EMPRESA. Sera aplicable la Llei 26/2006 de 17 de juliol de mediació
d'assegurances i reassegurances privades, articles 62 i 63, respecte que actuen com encarregats del tractament d'aquestes dades i responsables del
mencionat tractament, estant també al que disposen els articles 21 i 22.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic.
Tercera.- Per a aquesta tasca, L'ALUMNE autoritza a l'EMPRESA a facilitar la informació sobre les seves DADES PERSONALS a l'entitat
asseguradora per obtenir la cobertura de l'assegurança contractada.
Quarta.- En virtut del que estableix la LOPD i l'RLOPD, l'EMPRESA permetrà l'accés de l'entitat asseguradora a les dades de caràcter personal
contingudes en els fitxer perquè aquesta realitzi el tractament de les mateixes amb l'objecte de donar compliment al contracte de prestació de
serveis subscrit entre les dues parts. L'ALUMNE consent de manera expressa que l'EMPRESA faci les cessions de les dades contingudes en el fitxer
a les entitats i organismes competents de conformitat amb la legislació aplicable.
Cinquena.- L'Entitat Asseguradora únicament i exclusivament accedirà a les dades contingudes en el fitxer per realitzar, per compte de
l'EMPRESA, els serveis contractats. L'Entitat Asseguradora ha d'aplicar a les dades de caràcter personal contingudes en el fitxer les mesures de
seguretat obligatòries, en virtut de la naturalesa de la informació tractada, tal com estableix la legislació espanyola, en concret el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
Un cop finalitzat el contracte, l'Entitat Asseguradora ha d’esborrar qualsevol dada de caràcter personal que hagi estat lliurada per part de
l'EMPRESA. Així mateix podrà exercir davant L'EMPRESA els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb els art. 15, 16 i
17 de la LOPD i de conformitat amb el que disposa l'RLOPD.
Sisena.- El present contracte tindrà un termini de durada determinat en funció dels serveis que l'entitat asseguradora realitzi per compte de
l'EMPRESA, de manera que, un cop finalitzats els serveis, el present Contracte s'entendrà extingit, llevat que les parts de mutu acord i per escrit
decideixin prorrogar la vigència del mateix. Si les parts decideixen prorrogar el Contracte hauran d'expressar per escrit el temps pel qual es
prorroguin els serveis, de conformitat amb l'art. 4 de la LOPD.
Setena.- El present Contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis d'Espanya i se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que
corresponguin de conformitat amb la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, amb el reglament 1720/2007, de 21 de desembre que desenvolupa la llei
orgànica de protecció de dades i, de manera subsidiària, amb les normatives de dret comú.
Vuitena.- Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s'hagin de fer entre les parts en relació amb el present
contracte, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu
certificat al domicili de l'altra part que consti en l'encapçalament del present Contracte.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present contracte, per duplicat exemplar i a un sol efecte.
Palma de Mallorca, a ........................................................
L’EMPRESA

L’ALUMNE

