
 
 
 

AUTODECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT COVID-19. CICLE PASSEJADES MARXA 
NÒRDICA TEIÀ. 
 
 
Dades personals   
Nom i  cognoms :   DNI/NIE/Passaport :   
Adreça:   Telèfon :  
Soc : 
Participant                       Personal acompanyant    Altres   (indicar)                      
 
Declaro, responsablement:  
 
1. Que durant els darrers 14 dies i fins aquest moment:  
• No presento cap simptomatologia compatible con la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea ...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
• No he estat positiu per COVID-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positiu.  
• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu per COVID-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible con aquesta malaltia.  
 
2. Que conec l’obligació d’informar als responsables municipals del meu municipi de l’aparició de 
qualsevol cas de COVID-19 en el meu entorn familiar i proper els 14 dies posteriors a la passejada 
realitzada de la passejada a ..........................................................., i de mantenir el contacte amb ells/elles 
davant qualsevol incidència relacionada.  
 
3. Que conec i assumeixo el risc inherent a la meva participació en aquesta acció (taller i/o passejada), 
corresponent al Cicle de Passejades per a la gent gran, pel que fa a un possible contagi, encara que 
l’organització adopti tot un seguit de mesures perquè això no es produeixi.  
 
4. Que conec les mesures d’autoprevenció necessàries per minimitzar aquest risc adoptades per 
l’organització en quant a la meva participació i em comprometo a aplicar-les. 
 
I per a que quedi constància als efectes de la meva participació, signo aquesta declaració de 
responsabilitat i autoritzo explícitament el tractament de les dades que hi consten. 
 
  
Signatura Data i lloc   
 
 
 
 
   
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: Els participants a la prova, ja sigui com a esportistes, organització, 
voluntaris/es o altres, amb la seva signatura donen el seu consentiment para que l’organització tracti automàticament i amb 
la finalitat exclusiva per a la prevenció de la pandèmia COVID-19, les seves dades de caràcter personal.  
Responsable del tractament:    
Finalitat: Gestionar la traçabilitat, risc de contagi per COVID-19 i altres mesures sanitàries previstes.  
Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, supressió o la limitació del tractament de les seves dades a :    
 
Aquestes dades personals seran usades només per la finalitat indicada i tractades amb les mesures de seguretat necessàries 
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de Dades de caràcter personal. 


