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El Reglament UE 2016/679 de protecció de dades ha estat aprovat el dia 14 d'abril del 
2016 pel Parlament Europeu. 

Encarregat de tractament en el RGPD. 

L'encarregat de tractament és la persona física o 
jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme 
que presta un servei al responsable, que comporta el 
tractament de dades personals per compte d’aquest. 

 

Quins tractaments pot dur a terme un 
encarregat sobre les dades que li han estat 
encomanats? 

L'encarregat pot realitzar tots els tractaments, 
automatitzats o no, que el responsable del 
tractament li hagi encomanat formalment. En tot cas, 
han de quedar clarament delimitats en l'acord que 
s'adopti. 

 

Quin nivell de decisió pot assumir un 
encarregat de tractament? 

L'encarregat de tractament pot adoptar totes les 
decisions organitzatives i operacionals necessàries 
per a la prestació del servei que tingui contractat. En 
cap cas pot variar les finalitats i l'ús de les dades. Les 
decisions que adopti, han de respectar en tot cas les 
instruccions donades pel responsable de tractament. 

 

Pot el responsable de tractament triar 
qualsevol encarregat de tractament? 

El responsable de tractament ha de triar un 
encarregat del tractament, que ofereixi garanties 
suficients respecte a la implantació i el manteniment 
de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, 
d'acord amb l'establert en el RGPD. 

El considerant 81 del RGPD preveu que 
l'encarregat de tractament ha d'oferir suficients 
garanties referent a coneixements especialitzats, 
fiabilitat i recursos, amb vista a l'aplicació de 
mesures tècniques i organitzatives que compleixin 
els requisits del Reglament. 

Per demostrar que l'encarregat ofereix suficients 
garanties, el RGPD preveu la sol·licitud d'un 
certificat de protecció de dades, com a prova 
que ofereix les suficients garanties. 

Com han de regular-se les relacions entre 
el responsable i l'encarregat de 
tractament? 

Ha d'establir-se a través d'un contracte. El contracte 
ha de constar per escrit, fins i tot en format 
electrònic. 

Important! 

Els contractes d'encarregat conclosos amb 
anterioritat a l'aplicació RGPD al maig de 2018 han 
de modificar-se i adaptar-se per respectar el 
contingut de l'article del RGPD que els regula. 
 

En els següents butlletins els exposarem amb el màxim rigor possible, els següents 
principis que contempla el Reglament UE 2016/679. 

  


