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el mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (Ue) 2016/679 
del parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/Ce (Reglament general de protecció 
de dades) (DOUe 4.5.2016). afecta a tots els estats de la Unió 
europea, les institucions i les empreses i organitzacions.

el proper 25 de maig de 2018 començarà a aplicar-se aquest nou 
Reglament General de protecció de Dades (RGpD). La nova re-
gulació introdueix canvis significatius en la protecció de dades de 
caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les per-
sones com de les obligacions de les persones i entitats que trac-
ten dades de caràcter personal. en aquesta sessió s’explicaran 
els canvis introduïts amb el nou RGpB i com afecten els mateixos 
a nivell del sector promotor constructor i patrimonial immobiliari.
Així mateix, s’aprofitarà la sessió per explicar una nova eina de 
software per donar solució a la gestió administrativa a les empre-
ses del nostre sector d’activitat.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCe, a apce@apcecat.cat
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 10:15 Aproximació pràctica al nou Reglament 
General de Protecció de Dades
S. albert agustinoy
Soci de Cuatrecasas

10:15 - 11:00 Software de gestió en el sector 
de la construcció i promoció. Com aprofitar 
la revolució digital
Sr. Manel Muñoz
Sector head de projectes i serveis de Quonext

11:00 - 11:15 Col·loqui
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