CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A MAJORS D’EDAT
En/na _________________________________ amb DNI/NIE _______________________;
Declaro responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives.
c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.
3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la
Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat
esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als
responsables de la mateixa instal·lació.
4. Que he 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.
5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb
els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats
esportives organitzades per l’entitat esportiva Club Bàsquet Les Franqueses, signo la
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades
que hi ha en aquesta declaració.
A Les Franqueses del Vallès, a _____ de _________________ de 2020.
Protecció de dades de caràcter personal
Autoritzo que, de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´
abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d´aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) us informem
que les dades de caràcter personal que ens heu facilitat lliure i expressament seran tractades amb l´única finalitat de
gestionar l’activitat del Club Bàsquet Les Franqueses, en l’àmbit de les seves funcions. No seran cedides a persones físiques ni
jurídiques públiques o privades, llevat de les dades necessàries per tramitar llicències i/o autoritzacions administratives amb
organismes i/o institucions que organitzen competicions i/o activitats esportives en les quals participi el vostre fill/a, sense el
vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Club Bàsquet Les Franqueses al correu electrònic
info@cblesfranqueses.com Consento que les dades de contacte es puguin mantenir per rebre informació del Club Bàsquet Les
Franqueses que pugui ser del meu interès, via SMS, Whatsapp i/o correu electrònic.
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