Declaració responsable per a esportistes majors d’edat
En/na [Nom i cognoms]
amb DNI/NIE [Número];
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 l'activitat esportiva i no participaré en cap activitat
esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del meu estat als
responsables de l'activitat.
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l'organització, 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
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 participar de les activitats esportives organitzades
pel Servei de Salut Comunitària signo la present declaració de responsabilitat i consento
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Informació sobre protecció de dades:
De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem sobre el tractament que es farà
de les vostres dades personals:
Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat 14, 08221, telèfon 93 739 70 00.
Finalitat del tractament: gestió i organització de les activitats del programa «Mou-te, tu hi guanyes» de
l’Ajuntament de Terrassa.
Termini de conservació: les vostres dades es conservaran durant el període que s'estableixi en la normativa
aplicable per a complir la finalitat establerta.
Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació
o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu
electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de
Terrassa.

Trobareu més informació sobre la nostra política de protecció de dades a www.terrassa.cat/protecciodades
Segons el que estableix l’article 18.1 de la Constitució espanyola i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que reconeix el dret a
la pròpia imatge:
(Marcar casella si s’autoritza)
AUTORITZO l’Ajuntament de Terrassa a gravar, captar i enregistrar de
forma clarament identificable la meva imatge personal i veu durant la realització de les activitats del
programa «Mou-te, tu hi guanyes», per tal que es puguin publicar, distribuir i utilitzar en qualsevol mitjà i
format, inclosos, entre altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, web municipal, Internet i
xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc.), amb la finalitat de promoció del programa
«Mou-te, tu hi guanyes», de forma gratuïta i sense límit territorial, i per un període de març a desembre de
2021. Aquesta autorització es limita a activitats no lucratives.

Signatura
[Localitat], [dia] de [mes] de 2021

