
 

 

 

 

                      Torneig Juvenil de pàdel Isern 

                     Del 18 al 20 de juny 

 

Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal:.................................................................................................. 

Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal: ................................................................................................. 

Nom i cognoms de l’infant menor de 14 anys: ................................................................................................ 

Autoritzem a Club Tennis Vic a tractar les dades d’acord a les condicions detallades a continuació. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 

2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al 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 i Garantia de Drets Digitals, 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. 

L’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió necessària per a la 

seva participació al torneig objecte d’inscripció i que es recullen exclusivament aquelles dades 

necessàries pel correcte desenvolupament del mateix.  

En compliment de la normativa vigent, Club Tennis Vic garanteix que ha adoptat totes les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la 

naturalesa de les dades personals tractades. 

L’informem que una vegada acabat el torneig les seves dades només seran conservades per finalitats 

estadístiques i de registre històric del Club o fins a la retirada del seu consentiment.  

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació 

davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la 

matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid). 

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos 

a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic: 

ctv@clubtennisvic.cat . 

Assabentat de tot això dono el meu consentiment per al tractament de les meves dades 
personals que voluntàriament cedeixo i en la forma informada. 

 

Marcant la següent casella autoritzo l’ús de les imatges o veu de (nom i cognoms de l’infant) 

............................................................................................ en les comunicacions internes o externes de del Club 

Tennis Vic (revista, vídeos corporatius, correu intern, xarxes socials, entre altres), utilitzant els 

formats i mitjans previstos en cada cas. 

 

Signatura pare / mare / tutor legal   Signatura pare / mare / tutor legal 



 

 

 

 

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

 

 

AUTODECLARACIÓ  
 
 

 

 

NOM I COGNOMS: ......................................................................................................................... 

Temperatura (superior a 37,3ºC):  SI               NO  

 

A) 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             NO 
 

- Si és que SI: Data diagnòstic:               /             
                   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 

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. 


