CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI DE LA BORSA D’ENCÀRRECS PROFESSIONALS
PRIMER. La Borsa d’Encàrrecs Professionals és un servei del Col∙legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), que té per objecte
la intermediació entre la demanda del ciutadà i les prestacions dels serveis d’un
aparellador o arquitecte tècnic.
SEGON. La intervenció del CAATEEB es limita a l’organització i coordinació de la
demanda de professionals. Per això el Col∙legi:
∙ No es compromet que el treball assignat s’acabi realitzant, ja sigui per causes alienes
al tècnic o per dificultats per arribar a un acord ent re usuari i tècnic.
∙ No pot marcar quins són els honoraris de cada una de les feines que hauran de ser
pactades per les parts.
∙ No garanteix la qualitat dels treballs.
En conclusió: el CAATEEB en cap cas forma part del contracte d’arrendament dels serveis
que acordin les parts i, per tant, no determina les seves condicions ni respon del seu
resultat.
TERCER. Si en el període de 48 hores no ha pogut contactar amb el professional assignat,
li serà reassignat un de nou.
QUART. Les dades dels professionals que facilita el CAATEEB tenen per finalitat exclusiva
donar a conèixer professionals per desenvolupar encàrrecs i no poden ser facilitades ni
utilitzades amb una finalitat diferent.
CINQUÈ. Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació
amb nosaltres l’informem i ens autoritza a que s’incorporin a un fitxer o fitxers
responsabilitat del COL∙LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (el Col∙legi), amb les següents finalitats: (i) manteniment,
compliment, desenvolupament, control i gestió relacionada amb la seva sol∙licitud
relativa al servei d’encàrrec professionals (ii) qualsevol altre finalitat que pugui estar
legítimament relacionada i/o sigui obligatòria legalment. Així mateix les seves dades
podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual per a les
finalitats esmentades. Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, ens
garanteix que, amb caràcter previ, haurà informat i obtingut el consentiment de cada
tercer en relació a l’aquí exposat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel∙lació i oposició dirigint‐se per escrit acompanyant còpia de
document oficial que l’identifiqui al COL∙LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp
08021, Barcelona, o enviant un correu electrònic a treball@apabcn.cat indicant en el
sobre o en l’assumpte del missatge: Protecció de Dades.
El sol∙licitant es compromet a garantir que les dades que pugui rebre del Col∙legi com a
conseqüència de la prestació del servei només podran ser utilitzades amb la finalitat de
seleccionar un col∙legiat o col∙legiada per encarregar‐li un treball professional i que en
cap cas seran cedides ni comunicades a ningú.

