Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19
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 durant el
desenvolupament de l’activitat aquàtica, en la qual participo. Entenc que l'equip de dirigents i
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 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’un participant amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.



Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes pel meu ús els dies que
duri l’activitat.



Que informaré l’entitat organitzadora 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.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut
següents:


Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, 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 o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors a la realització de l’activitat.

En cas de ser una persona amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid19:


Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la
meva participació en l’activitat.

Dono el meu consentiment per a la utilització de fotografies que l’Ajuntament del
Masnou pugui fer de les activitats d’aquest programa en les quals podria sortir el/la
participant per a les publicacions del consistori i per al web municipal.
Aquets cursos quedaran regulats segons les ordenances del Preu Públic 2, així com la
informació per qualsevol modificació o baixa, les quals es troben a l’enllaç:
http://elmasnou.webmunicipal.diba.cat/media/repository/documents_oficials/normativa_fiscal/ordenances_
fiscals_2020/of_27_preu_public_2_complex_esportiu_municipal.pdf

Protecció de dades personals
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11
de LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament del Masnou,
que n’és el responsable, com segueix:
Responsable del
tractament:

Ajuntament del Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 ajuntament@elmasnou.cat

Finalitat del
tractament:

Inscripció FAKALÓ, activitat inclosa dins el tractament de Usuaris de serveis municipals en l’exercici de les competències i
funcions assumides per l’Ajuntament. La negativa a aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la
finalitat esmentada.

Legitimació:

La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, o el seu
consentiment exprés.

Destinataris:

Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació,
a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i
conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció
de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elmasnou
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través
del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.

Dades de contacte del
delegat de Protecció de
Dades

dpd@elmasnou.cat
Pg. de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00

