Data: .....................................

AUTODECLARACIÓ
ALUMNES DE L’ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL
L’objectiu d’aquesta declaració és reduir el risc de nous rebrots de la malaltia COVID-19
(coronavirus) i protegir la seva salut, la dels socis i la dels treballadors del Club Tennis Vic.
Aquest és un objectiu de tots, i entre tots podem contribuir a controlar aquesta pandèmia.
Per això, li demanem que respongui aquestes preguntes.
Les dades recollides es tractaran de forma confidencial.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE: ...................................................................................................
Temperatura (superior a 37,3ºC):

A)

SI

NO

SÍMPTOMES I SIGNES
En els darrers 14 dies, ha presentat?:
- Febre
- Sensació de falta d’aire
- Tos
- Absència o disminució del sentit del olfacte
- Absència o disminució del sentit del gust
- Erupció cutània o altra lesió a la pell
- Molèsties gastrointestinals o diarrea
- Dolors musculars intensos

B)

ANTECEDENTS PERSONALS RELACIONATS AMB COVID-19
Ha estat diagnosticat/da d’infecció per coronavirus?: SI
-

Si és que SI: Data diagnòstic:

NO

/
Dia

Mes

C) CONTACTES DIRECTES AMB PERSONES AFECTADES AMB COVID-19
Ha tingut, en aquests darrers 14 dies, contactes directes (< 2 metres) i de més de 5 min amb
una persona afectada amb COVID-19? SI
NO
-

Si és que SI: Data de l’últim contacte:
Dia

/
Mes

Vostè ha seguit mesures estrictes d’aïllament? SI

NO

Conforme al que preveu el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades
personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre
fitxer titularitat de Club Tennis Vic, amb domicili a Avinguda Olímpia s/n, Gurb 08503, Barcelona.
Les dades proporcionades es conservaran durant el termini màxim de dos anys sempre que no s’hagi
sol·licitat abans la seva supressió. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi
una obligació legal.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin
necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del
tractament, cas en què sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia
identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la
seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.

Assabentat de tot això dono el meu consentiment per al tractament de les meves dades personals
que voluntàriament cedeixo i en la forma informada.
Qualsevol variació d’alguna d’aquestes circumstàncies ha de ser comunicada de manera immediata al
Club Tennis Vic sota la vostra exclusiva responsabilitat

Signatura del pare/mare o tutor

Signat (Nom i cognoms):
Data:

