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37. Protecció de Dades de Caràcter Personal  
 

37.1 En relació a la protecció de dades personals, les Parts es comprometen a complir amb la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el 
REGLAMENT (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPDUE).  

37.2 Els representants de les Parts reconeixen quedar informats i consentir que les dades personals reflectides 
en aquest Acord siguin incorporats als fitxers respectius de cada Part al domicili estipulat en l'encapçalament de 
l’Acord amb les finalitats principals de complir el desenvolupament del mateix i d'enviar documentació sobre 
aquest Acord.  

37.3 En cas de facilitar informació de tercers per al compliment de l’Acord cada Part haurà amb caràcter previ 
d’haver informat i sol·licitat el consentiment exprés i inequívoc d’aquest tercers dels extrems aquí exposats, i 
especialment en relació al tractament i cessió de les seves dades personals .  

37.4 Si com a conseqüència de l’execució del previst en el present Acord, qualsevol de les Parts accedeix a dades 
de caràcter personal incorporades a fitxers de les altres Part fos titular, la Part que accedeixi es compromet a 
tractar les dades personals referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat i a utilitzar-los 
exclusivament en els termes i a fi de donar compliment al previst en el present Acord. La Part que accedeixi no 
utilitzarà les esmentades dades per finalitats diferents a les previstes en el present Acord, ni les comunicarà a 
terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació.  

37.5 Així mateix, de produir-se el referit accés, la Part que accedeixi es compromet a adoptar les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa necessàries, previstes en la normativa anteriorment esmentada, al objecte de 
garantir la seguretat de les dades de caràcter persona i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no 
autoritzat, tenint en compte del estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos 
a que estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.  

37.6 Cada Part es compromet a posar en coneixement de les altres Parts qualsevol variació de les dades 
personals que es facilitin per al compliment de l’Acord perquè es puguin actualitzar, en cas contrari es 
considerarà que les dades no han estat modificades i són exactes i estan actualitzades.  
 


