
 

   

Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat 
 
 
En/na _____________________________ amb DNI/NIE _______________ en qualitat de pare, mare o tu-
tor/a de l’esportista menor d’edat________________________________; 

Declaro responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

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

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

c) No ha 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 del meu fill/a actualitzat. 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva orga-
nitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui 
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandrà a casa i no partici-
parà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activi-
tat. 

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/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. 

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

6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que assisteixi a 
l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades per l’entitat 
esportiva Futbol Club Barcelona, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament 
el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
Signatura  
 
 
 
A ____________________________, ___ de ________________ de 2020 



 

   

POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 
 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
Les seves dades i les del seu fill/a (en endavant, “les dades”) seran tractades pel FUTBOL CLUB BARCELONA 
(en endavant, “FC BARCELONA”), situat al Carrer Aristides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-
08266298. 
 
 

2. FINALITATS I BASE DE LEGITIMACIÓ 
 

TRACTAMENT FINALITATS BASE DE LEGITIMACIÓ  

Declaració 
responsable 

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la pre-
sent declaració responsable relativa a l’estat de salut del seu 
fill/a. 

Consentiment 

Control Covid-
19 

Tanmateix en cas que ens comuniqui qualsevol cas positiu o 
incidència, les dades podran ser tractades per a realitzar la cor-
responent comunicació a les autoritats sanitàries competents. 

Interès públic /Obligació 
legal 

 
 

3. COMUNICACIÓ DE DADES 
Les dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de tercers de cap altra manera, amb 
l’excepció dels proveïdors de serveis del FC BARCELONA que duen a terme determinades activitats per a 
nosaltres però que en cap cas tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats.  
Sense perjudici de l’anterior les seves dades podran ser comunicades a les autoritats competents en ma-
tèria sanitària que podran tractar les seves dades com a Responsables del Tractament.  
 



 

   

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 
El FC BARCELONA com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar 
els seus serveis des de fora de la UE, de manera que és possible que les seves dades es tractin fora de la 
Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, emmagatzematge de dades). 
En tot cas, ens assegurarem que en aquests tractaments les dades es protegeixin sempre amb les garanties 
oportunes, que podran incloure (I) clàusules tipus aprovades per la UE o bé (II) certificacions de tercers 
ajustades als requisits del Reglament General de Protecció de Dades de la UE. 
 

5. DURADA DEL TRACTAMENT 
Totes les dades proporcionades es tractaran durant un termini de 5 anys des de la seva recollida. 
Sense perjudici d’aquests terminis, les seves dades es podran conservar de manera anonimitzada amb 
finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per 
complir amb qualsevol obligació legal del FC BARCELONA. 
 

6. EXERCICI DELS SEUS DRETS 
En qualsevol moment podrà sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals i 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat, posant-se en contacte amb 
nosaltres a l’adreça C/d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a: pro-
teccio.dades@fcbarcelona.cat 

 
Si té qualsevol dubte, pregunta o reclamació sobre la manera en què tractem les seves dades personals, 
es pot posar en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrò-
nic dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal a l’adreça C/d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espa-
nya), amb la referència “DPO”. En el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable, podrà pre-
sentar una reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades. 
 

7. CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DEL MENOR 
El progenitor o tutor del menor que signa el present document, en cas de compartir els deures i responsa-
bilitats respecte del mateix amb una altra persona, garanteix que n’ha recavat el consentiment oportú i 
que, per tant, signa en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, el FC BARCELONA es 
reserva el dret de contactar amb el signant per a recavar qualsevol altra informació que fos necessària per 
a verificar aquest extrem o qualsevol altre que fos necessari. 
 


