
 

 

 

Declaració responsable per a participants de les activitats del CEC 

En/na   
 

amb DNI/NIE  ; 
 

Declaro responsablement: 
 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

c) 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 procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat. 
 

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré 
d’accedir a la seu social de l’entitat i no participaré a cap activitat que organitzi el CEC. Així mateix, 
informaré immediatament del meu estat als responsables del CEC i em posaré en contacte amb les 
autoritats sanitàries designades a aquest efecte. 

 

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto 
complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas 
d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la seu social. 

 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables del CEC de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el 
meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol 
incidència. 

 

6. Que entenc el risc i la possibilitat d’infecció per Covid-19 i sóc conscient de les mesures que he d’adoptar 
per reduir la probabilitat de contagi. 

 

7. Que, fent ús dels drets garantits per la llei i la constitució, declaro que en el cas de fer ús de la seu social i/o 
participar de les activitats organitzades per l’entitat, assumeixo personalment i individual totes les 
conseqüències i responsabilitats. 

 

I, perquè així consti, als efectes de poder fer ús de la seu social i de participar de les activitats organitzades per 
l’entitat esportiva Centre Excursionista de Catalunya, signo la present declaració de responsabilitat i consento 
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 
Signatura 

 

 
 

A               de                        de 20__ 

 
 

El Centre Excursionista de Catalunya l’informa  que les dades de   caràcter personal  que ens pro  porcioni omplint  aquest  document, seran  tractades i incorporades     al sistema de tractament titularitat 

del Centre Excursionista de Catalunya amb CIF G08944209 i domicili social situat en carr er del PARADÍS, 10  - 08002  BAR- CELONA. 
 

El responsable del fitxer, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, recull  aquestes  dades  amb  la finalitat de  gestionar  i poder  justificar  la traçabilitat  en  cas d’un possible contagi. Al signar el 
document dones el teu consentiment. 

 
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, emm arcat en el RGPD 679/2016, podrà  exercir els drets  d'accés,  rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició al tractament de les seves  dades de caràcter  personal  així  com de  l consentiment prestat  per  al  tracta- ment d'aquests, dirigint la seva petició  a l'adreça  postal  indicada  més  
amunt  o al  correu  electrònic  protecciodades@cec.cat, així com podrà  dirigir-se  a  l'Autori- tat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això 
que CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Més 
informació a http://cec.cat/avis-legal/ 
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