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                                            Entitat Membre de la FEEC  

 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ESPORTISTES 
 

 
Nom i cognoms participant DNI / Passaport  
 
 
 
Nom i cognoms menor 
 
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 respiratò-
ria, 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 Covid-19 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 o zona acotada de l’espai esportiu 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 o 
zona acotada de l’espai esportiu o als membre de l’organització. 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto com-
plir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incom-
pliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació o zona acotada de l’espai es-
portiu. 

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 ________________________, signo la present declaració de responsabilitat 
i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 

Signatura 

 
 
    A __________________, a ____ de ______________de ______. 
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INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

              ,és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa 
que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual 
cosa se li facilita la següent informació del tractament: 
Finalitat del tractament: contenir la propagació de la COVID-19. 

Legitimació: obligació legal del responsable per al compliment d'obligacions, per tal d’evitar contagis i 
garantir la salut dels altres participants i organitzadors de la prova, així com evitar que es pugui propagar 
la malaltia al conjunt de la població. 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a 
mantenir la finalitat del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva 
custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades 
per a garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests. 

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 

Drets que assisteixen a l'Interessat: 
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu

tractament.

- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: 
Nom del club. Adreça del club. Mail del club. 
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