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FORMULARI INSCRIPCIÓ EMPRESES BIM 

 Data: __ /__ /2018 

 
CIF: 

Raó social: 

Nom: 

Empresa: 

Adreça: 

Població:      Codi postal: 

Telèfon:      Fax: 

Web:      E-mail: 

P contacte: 

Càrrec: 

E-mail: 

Activitat de l’empresa: 

Número d’empleats: 

Àmbit:   Barcelona    Catalunya     Nacional    Internacional 

 

Indiqui amb quin tipus de professionals voldrien contactar (perfil, coneixements, experiència). 

 

 

 

 

 

Indiqui quines necessitats de professionals tenen actualment. I en un futur? 
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       He llegit i accepto les condicions de LOPD  
 

Nom i cognoms: 
 
 
 
 
Informació LOPD 
 

L’informem que les dades que ens faciliti, en cas que s’entengui que són dades personals, ens 

autoritza expressament a que siguin incorporades a un fitxer o fitxers del qual és responsable el 

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ 

DE BARCELONA, amb les finalitats de manteniment, compliment, desenvolupament, control 

relatives a la gestió i realització de la consultoria de Recursos Humans. Si vostè ens facilita dades 

personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ haver-lo informat i sol·licitat el seu consentiment 

dels extrems aquí exposats. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

dirigint-se per escrit al COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, CP 

08021, Barcelona, indicant en el sobre: Protecció de Dades, acompanyant còpia de document oficial 

que l’identifiqui.  

Així mateix pel desenvolupament de la relació negocial poden existir comunicacions de dades dels 

candidats entre el Col·legi i L’Empresa, ja que el tractament respon a la lliure i legítima acceptació 

d’una relació jurídica de la qual el seu desenvolupament, compliment i control implica 

necessàriament la connexió d’aquest tractament amb els fitxers de les dos entitats i és legítima 

sempre que es limiti a les finalitats que la justifiquen relatives a la gestió i realització de la 

consultoria de recursos humans.  

L’Empresa es compromet a no utilitzar les dades rebudes amb d’altres finalitats diferents a les 

especificades, a no cedir-les a cap tercer, i a destruir totes les dades dels candidats no seleccionats 

de forma immediata un cop finalitzi el procés de selecció.  

Així mateix, l’empresa es compromet a complir amb totes les obligacions establertes per la 

normativa de protecció de dades, en especial la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 

Dades Personals i normativa que la desenvolupa.  

De forma especial, l’Empresa es compromet a guardar secret i garantir la seguretat respecte de les 

dades a què accedeixi fins i tot després de finalitzar el contracte i es compromet a posar en 

coneixement en cas de disposar de personal al seu càrrec de les seves obligacions en matèria de 

protecció de dades, secret i seguretat.  

En el cas que l’Empresa destini les dades a una altra finalitat, les utilitzi incomplint les anteriors 

estipulacions o de qualsevol altra forma contrària a la normativa de protecció de dades respondrà de 

les infraccions en que hagués incorregut personalment.  

Les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la teva relació amb nosaltres, seran 

conservades i utilitzades per a l’enviament d’informació i publicitat de productes i/o serveis del 

CAATEEB (per exemple dels nostres serveis de Consultoria de recursos humans) i d’altres 

relacionats amb el nostre sector, per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o similar. En el 

cas que no vulguis rebre informacions i publicitat et preguem remetis un correu electrònic a 

treball@apabcn.cat  
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