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La restauració i el
compliment de la Llei
de Protecció de Dades
de Caràcter Personal

Suma’t a la revolució gastronòmica digital
Agencia Gourmet és una agència de
màrqueting digital especialitzada en restaurants, productes gourmet i cellers,
que ajuda a potenciar la imatge del negoci i a aprofitar al màxim les noves eines
de comunicació digital. Entre d’altres,
Agencia Gourmet ofereix un servei expert en el disseny de pàgines web, el posicionament web, la creació de campanyes de Google AdWords i Facebook Ads,
la gestió de xarxes socials, l’organització
i retransmissió online d’esdeveniments,

la creació de campanyes de màrqueting
per correu electrònic, etc. I, tot, amb un
gran coneixement i experiència en el
món de la gastronomia.
Durant 2017 els establiments que formeu part el Gremi podeu gaudir d’un
descompte del 10% en la realització del
web.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Jaume Roig
(629 412 022, www.agenciagourmet.com,
jaume@agenciagourmet.com).

FISCALITAT
RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)
L’assessoria fiscal i comptable del Gremi us
recorda que, per mantenir-vos en el règim
d’estimació objectiva (mòduls) durant 2018,
cal que el volum de rendiments íntegres durant l’any immediatament anterior (és a dir,
el 2017) no superi els 150.000 euros anuals.
Es computaran la totalitat de les operacions,

existeixi o no l’obligació d’expedir factura.
Les operacions en què existeixi l’obligació
d’expedir factura quan el destinatari sigui
empresari no podran superar els 75.000
euros anuals. Per a més informació, us recomanem us poseu en contacte amb l’equip
del Gremi al 933 018 891.
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La Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal garanteix i protegeix l’honor
i la intimitat de les persones i regula el tractament que podrà realitzar-se de les seves
dades personals. Aquesta norma obliga totes
les empreses que tinguin fitxers amb dades de
caràcter personal de clients, proveïdors, personal, etc., a complir tot un seguit de requisits
i a aplicar-hi determinades mesures de seguretat.
L’empresa All In Solutions for Business cobreix les necessitats en matèria de protecció
de dades per a qualsevol autònom, pime o gran
empresa de tots els àmbits. A més, realitza
formació de qualitat continuada i bonificada per
a treballadors. Tenint en compte aquests serveis, l’empresa ofereix una promoció exclusiva, a un preu molt avantatjós, per al locals que
formeu part del Gremi, consistent en un servei
integral en protecció de dades, efectuat de manera presencial i garantit contra sancions, i un
servei de formació de personal en manipulació
d’aliments. Per a més informació, truqueu al telèfon 900 92 98 06 o contacteu amb l’empresa
mitjançant l’adreça: info@allins4b.com.
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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

