
 
 
 

 
 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
1. Que conec el context de la pandèmia provocat pel COVID-19 i els riscos que comporta. 

 
2. Que he estat informat de les mesures de seguretat i protecció a seguir per utilitzar les instal·lacions esportives 

del CEM i que aquest ús és fruit d’una decisió personal. 
 

3. Que em compromet a respectar les normes d’ús de la instal·lació, tant les generals com les mesures excepcionals 
aplicades a causa de la Covid-19, i a seguir les directrius marcades pel personal tècnic o responsable de la 
instal·lació. 
 

4. Que reuneixo els requisits de salut establerts específicament per departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per realitzar les activitats esportives en el CEM, concretament: 

 
- No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) 
o qualsevol altre quadre infecciós.  
- No ser positiu ho haver-estat per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.  
- No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 
5. Que entenc i assumeixo la possibilitat de contagi per Covid-19 i sóc conscient de les mesures que he d’adoptar 

per reduir la possibilitat de contagi. 
 

6. En el cas de menors d’edat. El pare, mare o tutor legal de l’usuari, l’autoritzo a realitzar les activitats esportives 
en el CEM. 
 

7. Que manifesto el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals i, en el seu cas, del meu 
fill/a per a la gestió del Complex Esportiu Municipal de Masquefa, i sóc coneixedor/a que només es cediran les 
dades per obligació legal i per motius relacionats amb el servei ofert per l'Ajuntament de Masquefa mitjançant un 
contracte de prestació de serveis entre el responsable del tractament (Ajuntament) i l'encarregat del tractament 
(empresa adjudicatària del contracte de gestió del CEM). 
 

 
I per que així consti, signo la present declaració, 
 
Signatura: 
 
 

 
INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del 
tractament: 

Ajuntament de Masquefa, C/ Major  93,  Tel. 93 772 50 30  –  e-mail: masquefa@diba.cat  –  www.masquefa.cat 
La tramitació de la sol·licitud la realitza l’Ajuntament de Masquefa com encarregat del tractament. D'acord amb la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us 
informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és 
l’Ajuntament. 

Finalitat del  
tractament: 

Les dades consultades són exclusivament per la finalitat expressada en l’apartat omplert per l’Ajuntament de 
Masquefa en aquest formulari  i concretament deriva de la voluntat del declarant d’accedir a les instal·lacions 
esportives municipals del Complex Esportiu Municipal i derivades de les mesures d’higiene i seguretat personal amb 
motiu de l’emergència sanitària COVID19. 
Les dades s'eliminaran o conservaran en els terminis previstos a les taules d'avaluació documental (TAAD), 
aprovades per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. En cas de conservació permanent, les 
dades es conservaran exclusivament per motius d'arxiu en interès públic, investigació científica o històrica i/o amb 
finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89.1 RGPD.  

Legitimació: Consentiment de les persones interessades, dels pares, tutors o representants legals. 

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza o si ho heu consentit prèviament.  
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
presentant la vostra sol·licitud a: 
Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Masquefa  C/ Major  núm. 93   08783 Masquefa e-mail: 
masquefa@diba.cat 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades presentant la vostra sol·licitud a: 
Ajuntament de Masquefa C/ Major  núm. 93   08783 Masquefa 
e-mail: masquefa@diba.cat 

 


