
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19. 
 

Nom  Cognoms  
Telèfon  DNI  

Lloc  Dia  
Hora  Partit  

 
Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot 
comportar. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents de l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin 
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

 
Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme 
si apareix un cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

 
L’entitat organitzadora de l’esdeveniment es compromet a destruir aquest document 15 dies després de la seva signatura (temps necessari per fer la 
traçabilitat en cas de possibles casos).  
 
Tot assistent, en cas que doni positiu els proper dies d’assistència al partit, haurà d’informar al seu metge que ha presenciat aquest partit per tal de 
que el Departament de Salut es pugui posar en contacte amb nosaltres per facilitar-li les dades. 
 
En els assistents menors d’edat la signatura ha de ser del pare/mare o tutor/tutora.  
 
      Firma: 
 
 
 
 
 
Data i localitat Signatura     DNI del pare/mare o tutor/tutora: .................... 
 
 
Protecció de dades  
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
de Drets Digitals, LA UNIÓ DEPORTIVA TARADELL, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:  
 

• Finalitat del tractament de les vostres dades personals: Salvaguardar la salut de la comunitat i el control per fer front a la pandèmia de 
COVID-19 i la seva propagació.  

• Legitimació: El tractament de les dades queda per l’interès públic, protegir els interessos vitals de l’interessat i altres persones físiques.  
• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.  
• Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la 

portabilitat de les dades al domicili del responsable, a través del correu electrònic adm.udtaradell@gmail.com 
• Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat 

recollides.  
• Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web següent: 

udtaradell.cat 


