Tradicional Cursa Pedestre 2021
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE A LA COVID19

Nom del participant:
DNI:
Nom del representant legal (menors):
DNI del representant legal (menors):
Contacte (telèfon mòbil o correu electrònic):

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva persona cap de les següents circumstàncies:
•
•

No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ...) o qualsevol altra
quadre infecciós.
No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada
per infecció de COVID-19 en els 10 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.
Aquesta informació serà tractada de forma confidencial i la seva exclusiva finalitat és adoptar les mesures
necessàries per evitar el contagi i la propagació del virus. En complimentar el present document, el sotasignat
atorga el consentiment exprés perquè l’organització tracti aquestes dades des del punt de vista mèdic i
preventiu.
Així mateix, es fa saber que en signar el present document declara conèixer les mesures específiques de
protecció i higiene pel correcte desenvolupament de l’activitat esportiva. El compliment de les mesures
esmentades és responsabilitat individual de cadascun dels participants, amb total indemnitat per part de
l’organització dels contagis que en el seu cas es poguessin produir.

________________________________________________________________________
CONSENTIMENT DE MENORS PROTECCIÓ DE DADES I IMATGES
En/ Na. ______________________________________________ D.N.I.: ____________________, pare, mare
o
tutor/a legal del/la menor:____________________________________________________ D.N.I.:
___________________ AUTORITZA a l’ Ajuntament de Móra d’Ebre a tractar les dades i publicar les imatges
del/la menor.
L'Ajuntament de Móra d'Ebre i tot el seu personal tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en
l'article 28 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment autoritza a
l'AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de
manera expressa, precisa, inequívoca i informada.

De la mateixa manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les següents dades:
Responsable del tractament: L'Ajuntament de Móra d'Ebre NIF: P4309400B Pl. de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre
(Tarragona) Telèfon: 977 400 012
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu:
dpd.rgpd@moradebre.cat Finalitat del tractament: tractarem la informació facilitada per a la gestió de l’activitat
i per a la gestió administrativa corresponent. Les imatges per a fer-ne difusió.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part
de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Destinataris: Altres
administracions públiques, empreses encarregades del tractament, entitats col·laboradores i prestadors de
serveis.
Imatges: L'Ajuntament de Móra d'Ebre informa que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es poden
captar imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se autoritza a l'Ajuntament de Móra d'Ebre
la publicació de les imatges, captades dins el marc de l'activitat on s'inscriu.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, pel present document dóna
consentiment a l'Ajuntament de Móra d'Ebre a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo
càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per
part de l'Ajuntament de Móra d'Ebre o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats
desenvolupades dins l'àmbit de l'activitat on s'inscriu i podran ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació,
xarxes socials, web, etc. L'Ajuntament de Móra d'Ebre es compromet a adoptar en tot moment les oportunes
mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o
oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al
Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd.rgpd@moradebre.cat, havent-se
d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
L'informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular l'Ajuntament de Móra
d'Ebre.
I per a que així consti als efectes oportuns,

SIGNO

A

, el

de

de 2021

