DECLARACIÓ RESPONSABLE MAJORS D’EDAT FECAPA
En/na

amb DNI/NIE

;

Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) Ni jo ni cap membre de la meva unitat familiar, no presentem cap simptomatologia
compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) Ni jo ni cap membre de la meva unitat familiar, no hem estat positiu/iva de Covid-19 ni
he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
c) Ni jo ni cap membre de la meva unitat familiar, no hem estat en contacte estret amb
cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia
compatible amb aquesta malaltia.
2. Que hem llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i
accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto,
igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la
instal·lació esportiva.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i presenciar de les activitats
esportives organitzades per l’entitat esportiva CP MANLLEU signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Les persones que formen la meva unitat familiar i assisteixen a aquest acte són:

Signatura
MANLLEU,

de

de 2020

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, així com
amb la normativa estatal de protecció de dades que correspongui, el CP Manlleu informa:
Finalitat: Gestionar les dades dels jugadors /es inscrites a la nostra activitat.
Legitimació: EL tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat/da.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix,o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Tanmateix, l’interessat també tindrà a presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat escollides .

Amb el suport de:

