Declaració responsable – Espectacles Carrer de la Cultura
Dades personals
Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
Dades de contacte, Tel:

Mail:

En cas de menor d’edat:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor,a:
DNI/NIE/Passaport:
Dades de contacte, Tel:
Declaro, responsablement:
1.

Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he estat positiu de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi
tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general establertes al Pla
de contingència i amb les actuacions necessàries que es duran a terme si apareix un cas amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

3.

Que em comprometo a complir totes les mesures establertes i les indicacions que es
proporcionin per part de la persona responsable de l’activitat en el Cercle Jove.

4.

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 que es desenvoluparà al Cercle Jove.

I, perquè així consti, com a usuari de l’equipament esmentat, signo la present declaració de
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració, i
a la creació d’un registre d’usuaris, als efectes de prevenció en front de la Covid-19.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Usuaris equipament municipal del Cercle Jove
Responsable del tractament: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Finalitat: Per gestionar la prevenció en front la Covid-19
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les
vostres dades.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@scf.cat - Plaça Ajuntament, 1 - 17430 Santa Coloma de Farners (Girona).
Tel:972840808

Lloc i data:

Signatura
(En cas de menor d’edat ha de signar el pare/mare/tutor,a)

C.POSTAL 17430 – TEL.972840808 – FAX 972840195
www.scf.cat – ajuntament@scf.cat

