
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPORTISTES MAJORS  D’EDAT 

PER A LA PARTICIPACIÓ A LES COMPETICIONS FEDERADES  

COVID-19  

 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: Federació Balear d'Handbol; Dades de 
contacte: Av. de l'Uruguai, s/n – Velòdrom Illes Balears, de Palma, 07010, Illes Balears; Dades de contacte del Delegat 
de Protecció de Dades: dpd@prevencioninformatica.com; Finalitat de tractament: les dades personals sol·licitades, són 
recollides per al control d'acceptació de les condicions d'inscripció i consentiment de participació en les activitats 
organitzades; Conservació de les dades: les dades personals recollides seran conservades durant el temps necessari per a 
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin 
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades; Legitimació del tractament: la base legal per al tractament de les 
seves dades és el consentiment de l'interessat i l'interès públic en l'àmbit de la salut pública; Destinataris de cessions: no 
es preveu realitzar cessions de dades, excepte per obligació legal; Transferències internacionals: no es preveu cap 
transferència internacional; Drets dels interessats: a) l'accés a les dades personals que els concerneixen; b) rectificació de 
les seves dades personals per a l'actualització; c) la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries 
per a les finalitats que van ser recollides. d) limitar el tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, en 
aquest cas, la persona responsable del tractament conservarà únicament les dades per a l'exercici o la defensa de 
reclamacions. e) oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la 
seva situació particular, en aquest cas, la persona responsable del tractament conservarà únicament les dades personals per 
a l'exercici o la defensa de reclamacions. f) la portabilitat de les seves dades personals quan siguin automatitzades. 
A aquest efecte, haurà de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI/passaport, en 
el domicili social. L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del 
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La persona interessada podrà presentar una reclamació davant 
l'autoritat de control en l'àmbit de la protecció de dades competent, especialment quan no hagi rebut satisfacció en l'exercici 
dels seus drets, i com posar-se en contacte amb el responsable. 

 

 
  

 

Jo, _________________________________________________________________ amb 

núm. de DNI/NIE __________________, actuant en nom propi, declaro baix la meva 

responsabilitat que:  

1. Que entregaré a la Federació aquesta declaració responsable abans de l’inici de la 

competició on em compromet a informar abans de cada partit:    

a. Si en els darrers catorze (14) dies, he tengut alguna simptomatologia compatible 

amb la COVID-19. 

b. Si he obtingut algun resultat compatible amb la presència d'infecció activa en 

una prova diagnòstica. 

c. Si he conviscut amb persones que hagin estat declarades cas confirmat de 

Covid-19. 

d. Si he tengut contacte estret amb malalts per Covid-19. 

2. Que assumeix personalment el compromís de guardar les conductes establertes per les 

autoritats per evitar l’exposició al virus tant abans com durant i després de la pràctica 

esportiva i, a més, em compromet a complir les mesures d’higiene i seguretat que 

estableixin o homologuin les administracions competents pel desenvolupament de les 

competicions, dirigides a prevenir els contagis per COVI-19, en benefici de tots els 

participants. 

3. He estat informat/per la Federació sobre la recomanació d'instal·lació de l'APP 

Radar Covid en el meu telèfon mòbil personal que garanteix l'anonimat o qualsevol altra 

aplicació anàloga que la substitueixi per a facilitar el rastreig de contagis.  

4. Que  conec i accepto que l’incompliment de les mesures per a la prevenció de contagi, 

els protocols establerts i les obligacions contretes amb la signatura d’aquest document 

pot ser constitutiva d’una infracció tipificada al Codi Disciplinari de la Federació i pot 

concloure amb l’exclusió de la competició i la pèrdua de la condició d’esportista federat. 

A ______________________, a ____. de ________________ de 202__ 

Signatura  
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