
 
 
 

 

Declaració responsable  

 
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 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 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 CEO El Margalló, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 
declaració. 
 
 
Si el participant es menor d’edat: 
Nom del representant legal: _____________________________________________________ 
D.N.I.: _____________________  
 
 
 
Signatura  
 
 
_____________________, _____ de ________________ de 202_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 

Club Excursionista Olivella El Margalló 
CIF: G67374314 

Dirección: Acuari, s/n   08818   Olivella   

Barcelona 

Mail: ceoelmargallo@gmail.com 

Finalidad del Tratamiento Tratamiento y confidencialidad de sus datos. 

Legitimación Consentimiento obtenido del interesado. 

Destinatarios 

Los datos no serán comunicados a terceros, a 

menos que lo exija una ley o sea necesario para 

cumplir con la finalidad del tratamiento. 

Derechos de las personas 

Los interesados tienen derecho a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos y los de oposición y 

limitación del tratamiento, enviando su solicitud 

a nuestra dirección. 

Término conservación datos 

Mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. 

Reclamación 

Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para 

presentar la reclamación que considere 

oportuna. 

 


