D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full
d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar
dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de
les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya Plaça Letamendi 2, 1er ; 08007 BARCELONA.

SOL·LICITUT D'ALTA
FITXA PROFESSIONAL AGREMIAT
DADES AGREMIAT
Nom, cognom o raó social:
CIF / NIF:

Nom Comercial:
Adreça fiscal:

Núm.

Població:

Comarca:

Tel 1:

Tel 2:

Pis

Porta
C.P

Web:

E-mail 1:

E-mail 2:

PERSONA DE CONTACTE 1
Nom:

Cognom:

Mòbil:

Adreça electrònica:

PERSONA DE CONTACTE 2
Nom:

Cognom:

Mòbil:

Adreça electrònica:

PERSONA DE CONTACTE 3
Nom:

Cognom:

Mòbil:

Adreça electrònica:

Establiment obert al públic:

Escala

NO

Càrrec:

Càrrec:

Càrrec:

SI

Núm. D’ESTABLIMENTS:

ESTABLIMENT PRINCIPAL:
Adreça:

Núm.

Pis:

Porta:

Superfície:

C.P:

Població:
Núm. de treballadors:

Escala:

Telèfon:

ESTABLIMENT 2:
Adreça:

Núm.
C.P:

Població:
Núm. de treballadors:

Escala:

Pis:

Porta:

Superfície:

Telèfon:

INDICA EL CONVENI COL.LECTIU QUE APLIQUES ALS TEUS TREBALLADORS
Conveni Col·lectiu del Comerç del Moble
Conveni Col·lectiu de la Construcció
Conveni Col·lectiu de la Indústria Metal·lúrgica
Conveni Col·lectiu del Comerç
Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos
Altres:
Disposes de l’assegurança obligatòria segons conveni:

nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
nº de treballadors
SI

NO

L’assegurança de conveni col·lectiu és una assegurança d’accidents que ha de contractar una empresa per als seus treballadors. En molts casos
la seva contractació ve prescrita, de forma obligatòria, pel conveni col·lectiu d’aplicació, que estableix els capitals que rebrà el beneficiari en
funció de la cobertura afectada (invalidesa, mort, etc.) La no-contractació de l’assegurança a què obliga el conveni col·lectiu és un
incompliment de les obligacions de l’empresa amb els treballadors.
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INDICA LES TEVES ESPECIALITATS
Cuines
Reforma integral (locals comercials)
Fusteria interior(portes, finestres, armaris)
Pintura
Climatització
Reforç estructural
Instal·lació electrodomèstics
Altres:

Banys
Reforma integral (oficines)
Fusteria exterior/tancaments
Aïllaments
Energies Renovables
Façanes
Comunitats de propietaris

Reforma integral (habitatges)
Reforma integral (hotels)
Parquets
Lampisteria i electricitat
Manteniments industrials
Petites reparacions
Accessibilitat

INDIQUI LA SEVA FRANJA DE FACTURACIÓ ANUAL
350.001 € - 700.000 €
MENOR DE 350.000 €
700.001 € - 1.000.000 €
MÉS DE 1.000.000 €
XARXES SOCIALS
Facebook:
Twitter:
Pinterest:

Instragram:
Linkedin:
Altres:

INFORMACIÓ ADICIONAL:

El sotasignat DECLARA:
1. Que les dades indicades són certes.
2. Que reuneix les condicions establertes als Estatuts del GREMI per poder formar part del mateix com a
agremiat.
3. Que autoritzo al GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, amb CIF G58209958, des de la
data del present, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les relacions entre ambdues parts, a girar al
número de compte especificat en la present autorització totes les quotes corresponents per ser agremiat,
d’acord amb el que estableix la Llei de Servei de Pagament 16/2009.
4. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES D’ACORD AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE
DADES Que de conformitat amb l’article 13 de la secció 2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que el responsable
del tractament és el Gremi de Reformes d’Interiors, cuines i banys, de Catalunya, i que aquest tractament
es duu a terme per a la gestió administrativa, elaboració d’ofertes amb els proveïdors i col·laboradors del
Gremi i per l’enviament de comunicacions informatives sectorials, productes i serveis del gremi que puguin
ser del seu interès. La base legal que permet legitimar aquest tractament és l’atorgament del consentiment
exprés atorgat per vostè com a interessat. Pot vostè accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com
altres drets, dirigint-se per escrit al delegat de protecció de dades en l’e-mail cuinescat@cuinescat.es. Pot
vostè obtenir informació ampliada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.cuinescat.es. Amb
la signatura del present document autoritzo a aquest tractament.
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR AL GREMI:
Alta IAE (501.1/3, 504.1/2/3/4/5, 507, 653.2/4/5, 411, 421, 431, 432)
Pòlissa i rebut o certificat acreditatiu d’assegurança en vigor de Responsabilitat Civil (amb
cobertura d’instal∙lacions de gas i subsidiària a les empreses subcontractades)
Adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

EN CAS D’EMPRESA O AUTÒNOMS AMB PERSONAL A CÀRREC:
Justificant del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals)
EN CAS DE SER AUTÒNOMS SENSE PERSONAL A CÀRREC:
Declaració Jurada (segons model) del compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
laborals, emesa per l’empresari, el Servei de Prevenció o Auditoria de Riscos.

INDIQUI LA MODALITAT DE PAGAMENT:
Quota Anual 407€
(proporcional als mesos restants)

Quota Semestral
210,50€

Quota mensual
37€

Entitat Bancària:
IBAN

CC

L'IMPAGAMENT DE 2 QUOTES SUCCESIVES
DONARÀ LLOC A LA BAIXA IMMEDIATA
DEL GREMI I DELS SERVEIS ASSOCIATS

BIC
CC

CO

DC

CC

Signatura del sol·licitant:

DATA:
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PROTECCIÓ DE DADES
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PER AL TRACTAMENT DE DADES

REUNITS
D’una
banda:
______________________,
amb
CIF/NIF:
_______________
i
domicili
fiscal
a:
_______________________________________________________________________________________________
CP:
_________________________,
Localitat:
___________________________________,
Província:
__________________________, d’ara en endavant el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
De l’altra: GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES DE CATALUNYA, amb CIF/NIF: G58209958 i domicili fiscal a: PL.
LETAMENDI 1-2, 1r, 08007, BARCELONA, BARCELONA d’ara en endavant l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT.

MANIFESTEN
En aplicació del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT I DEL CONSELL D’EUROPA, de 27 d’abril de 2016, a
l’article 5, i per l’LOPD 3/2018 de 5 de desembre de garantia dels drets digitals, en el seu Títol V i els seus articles, les
dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica per subscriure el present contracte i complir amb les obligacions,
deures i drets que es deriven del mateix:

EXPOSEN
PRIMER.- Que segons l’article 4 de l’RGPD i els seus apartats, i als efectes del present contracte s’entén per:

Dades de caràcter personal: tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l’interessat»);
es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o
indirectament, en particular mitjançant un identificador com per exemple un nom, un número d’identificació, dades
de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica,
psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Tractament de dades: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts
de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització,
estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió,
difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, coteig o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
Responsable de Tractament o responsable article 4.7: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei

o altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i mitjans del tractament; Si el Dret de
la Unió o dels Estats membres determina les finalitats i mitjans del tractament, el responsable del tractament
o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels Estats membres.

Encarregat del Tractament o “encarregat” article 4.8: La persona física o jurídica, autoritat pública servei o altre
organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.

Violació de la seguretat de les dades personals: tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua
o alteració accidental o ilꞏlícita de dades personals trameses, conservades o tractades d’altra forma, o la
comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
SEGON.- Que als efectes del present contracte, el Responsable de Tractament ha encomanat a l’encarregat
del Tractament la prestació dels següents serveis:

La naturalesa dels quals és: Privada

TERCER.- El Responsable del Tractament posarà a disposició de l’Encarregat del Tractament dades de caràcter personal
automatitzades o no automatitzades que contenen dades personals.
QUART.- En compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ambdues parts acorden
lliurement regular el tractament de les PACTOS
dades de caràcter personal esmentades, en base als següents.

PACTES
PRIMER.- Objecte El Responsable del tractament expressa que el tractament de les dades de caràcter personal que
posa a disposició de l’Encarregat del Tractament i els fitxers que contenen dades de caràcter personal es troben
degudament LEGALITZATS i LEGITIMATS, perquè aquest darrer pugui prestar els serveis identificats en l’exposat
*SEGON.
SEGON.- Durada. El termini de vigència del present contracte s’estableix en virtut del contracte o pacte que s’ha
formalitzat entre ambdues parts.
TERCER.- Naturalesa i finalitat del tractament. L’accés per part de l’Encarregat del Tractament a les dades de caràcter
personal que es troben en els sistemes de tractament del Responsable del Tractament, serà única i exclusivament per
donar compliment a les finalitats relacionades en l’exposat *SEGON.
QUART.- Condicions de les subcontractacions. L’Encarregat del Tractament podrà accedir a la categoria d’interessats i de
dades establerta a l’Annex I del present contracte. Únicament cedirà a tercers les dades personals a les que tingui accés
quan sigui necessari i estigui establert per una disposició legal, per a la realització dels serveis contractats o quan el
Responsable del Tractament ho autoritzi explícitament.
CINQUÈ.- Obligacions i drets del Responsable de Tractament:
Segons allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Responsable del Tractament
haurà de:
I. Aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament es fa
d’acord a la legislació vigent.
II.
Adoptar les polítiques en matèria de protecció de dades.
III. Garantir que el Delegat de Protecció de Dades o, en el seu defecte, l’Encarregat de Seguretat participi de manera
adequada i en el temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.
IV.
Adherir-se al Codi de Conducta que pugui aprovar-se per part de la Comissió o organisme corresponent.
V. Portar un registre d’activitats de tractament en cas de tractar dades personals que suposin un risc per als drets i
llibertats de l’interessat i/o de manera no ocasional, o que impliqui el tractament de categories especials de dades
i/o dades relatives a condemnes i infraccions.
VI.
Posar a disposició dels interessats els aspectes essencials del present acord.
VII. Atendre indistintament els exercicis de dret establerts a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal i complint les estipulacions que s’indiquen en el pacte *SETÈ encara que aquest exercici es dirigeixi davant
l’Encarregat del Tractament.
VIII. En el cas de què l’Encarregat del Tractament sigui una persona física, les dades personals d’aquest Encarregat,
subministrats al Responsable del Tractament, seran tractades amb la finalitat d’administració, comptabilitat, facturació,
comunicació i informació per part del Responsable del Tractament. L’Encarregat del Tractament podrà exercir els drets
de l’interessat a l’adreça del Responsable del Tractament, indicada a l’inici del contracte o a l’email:

__________@_________
*SISÈ.- Obligacions i drets de l’Encarregat del Tractament.
Segons allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Encarregat del Tractament haurà
de:
I. Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades del Responsable, fins i tot en relació a
les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, llevat que hi estigui
obligat en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliquin a l’encarregat; en aquest cas, l’encarregat
informarà al Responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, excepte que l’esmentat Dret ho
prohibeixi per raons importants d’interès públic.
II. Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s’hagin compromès a respectar la
confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
III. Prendrà totes les mesures necessàries de conformitat amb l’article 32.
IV. Respectarà les condicions per recórrer a un altre Encarregat del Tractament, segons allò establert a la normativa
vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal.
V. Assistirà al responsable, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i
organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de
respondre a les solꞏlicituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats o afectats.
VI. Ajudarà al responsable a garantir el compliment de les seves obligacions, tenint en compte la naturalesa del
tractament i la informació que estigui a la seva disposició.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

A elecció del responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis
de tractament, i suprimirà les còpies existents excepte que se’n requereixi la conservació de les dades personals en
virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions
establertes en el present article, així com per permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses les
inspeccions per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.
Tractar les dades personals posades a disposició de l’Encarregat del Tractament de manera que es garanteixi
que el personal al seu càrrec segueixi amb les instruccions del Responsable del Tractament.
Garantirà que el Delegat de Protecció de Dades o, en el seu defecte, l’encarregat de Seguretat participi de manera
adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.
Portarà un registre d’activitats de tractament en cas de tractar dades personals que suposin un risc per als drets i
llibertats de l’interessat i/o de manera no ocasional, o que impliqui el tractament de categories especials de dades
i/o dades relatives a condemnes i infraccions.

* SETÈ.- Exercici de drets per part de l’interessat. Si l’interessat exerceix algun dels drets establerts a la normativa vigent
en Protecció de Dades de Caràcter Personal davant l’Encarregat del Tractament, aquest li ho haurà de comunicar al
Responsable del Tractament sense demora i sense dilació indeguda, ja que el termini de resposta a l’interessat és d’un
mes a partir de la recepció de la solꞏlicitud, el qual es podrà prorrogar un màxim d’uns altres dos mesos en cas necessari,
tenint en compte la complexitat de la solꞏlicitud i el número de les solꞏlicituds.
VUITÈ.- Transferència Internacional de Dades: les Transferències Internacionals de Dades personals només podran
realitzar-se si es compleixen les exigències recollides per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o qualsevol altra
normativa nacional o comunitària que les regulin.
En el cas de què es realitzi o es tingui previst realitzar alguna Transferència Internacional de Dades, s’haurà de regular
aquest tipus de tractament de manera independent al present contracte de prestació de serveis, el qual serà vinculant
entre les parts.
Si algunes de les parts decidissin realitzar Transferències Internacionals de Dades sense el vist i plau de l’altra part,
quedarà sense efecte el pacte *CINQUÈ eximint a la part afectada de qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar.
NOVÈ.- Violació de seguretat de les dades art. 33. En cas de violació de la seguretat de les dades personals, el
responsable del tractament la notificarà a l’autoritat de control competent de conformitat amb l’article 55 sense dilació
indeguda i, de ser possible, en un màxim de 72 hores després de què hagi constància d’aquesta, a menys que sigui
improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si
la notificació a l’autoritat de control no tingués lloc en el termini de 72 hores, haurà d’anar acompanyada dels motius que
justifiquen la dilació.
DESÈ.- Rescissió, resolució i extinció. La rescissió, resolució o extinció de la prestació de serveis entre el Responsable
de Tractament i l’Encarregat de Tractament, obligarà a aquest últim a bloquejar les dades de caràcter personal facilitades
pel primer.
Un cop transcorregut el termini establert per cobrir les responsabilitats legals, les dades de caràcter personal hauran de
ser destruïdes o retornades al Responsable de Tractament.
I com a prova de conformitat, signen en el seu lateral totes les pàgines del present contracte per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data assenyalats al final del present document.

A_______________________________________, a _______ de _____________________ de 20_____

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
___________________________

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT:
GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES
DE CATALUNYA

ANNEX I – CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
En virtut d’allò establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per a la prestació dels serveis
que es recullen en el present contracte, l’Encarregat del Tractament tractarà la tipologia i la categoria de dades del
Responsable del Tractament que es detallen a continuació:
Marcar amb una X a cada tipologia seleccionada i tatxar la que no procedeixi. Incloure manualment les categories.
De conformitat amb allò establert en el contracte de prestació de serveis del qual forma part aquest annex, les parts
procedeixen a la seva signatura.

TIPOLOGIA DE DADES
Dades especialment protegides
X Dades identificatives
Dades relatives a les característiques personals
Dades relatives a les circumstàncies socials
Dades acadèmiques i professionals
Detalls ocupació
Dades que aporten informació comercial
Dades econòmiques, financeres iassegurances
Dades relatives a transaccions de béns i serveis

CATEGORIA INTERESSATS
Treballadors
Clients i usuaris
Proveïdors
Associats o membres
Propietaris o arrendataris
Pacients
Estudiants
Persones de contacte
Pares o tutors
Representant legal
Sol∙licitants
Beneficiaris

A_______________________________________, a _______ de _____________________ de 20_____

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
_______________________________

Signatures Annex:

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT:
GREMI DE CUINES, BANYS i REFORMES
DE CATALUNYA

X

