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Declaració responsable 
Públic assistent 
 
 
 
✓ 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 
durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc 
que l’equip de dirigents i el CEF Bosc de Tosca, no són responsables de les 
contingències que puguin ocasionar-se amb relació a la pandèmia durant 
l’activitat. 
 
✓ Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció 
general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix 
el cas d'una persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant 
el desenvolupament de l’activitat. 
 
✓ Que informaré al CEF Bosc de Tosca sobre qualsevol variació del meu estat 
de salut compatible amb la simptomatologia COVID-19 mentre duri l’activitat, 
així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en el meu entorn familiar. 
 
✓ Només participaré a les activitats, sempre que tingui absència de malaltia i 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre superior als 37,4 °C, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 
 
✓ No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de 
COVID-19 confirmada i/o amb una persona que ha tingut simptomatologia 
compatible, en els catorze dies anteriors a la realització de l’activitat. 
 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
✓ En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de 
protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 
l'informem que mitjançant l'emplenament del present formulari dóna el seu 
consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill/a o tutelat/da 
siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat del 
CEF Bosc de Tosca, qui gestionarà la seva seguretat i confidencialitat. Així 
mateix, atorga la seva conformitat a la publicació a la web del club, i/o altres 
mitjans de comunicació del club, de les imatges en les que pugui aparèixer el 
seu fill/a o tutelat/da que s'hagin captat durant la temporada. L'informem que 
pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, comunicant-ho a les oficines del Club situades a l'Av. 
Zona Esportiva, s/n (Les Preses). 


