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DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-

19 I  DRETS D’IMATGE PER A FER ÚS DE L’EQUIPAMENT 

 
Jo ...................................................................., amb DNI-NIE .............................., i  data de naixement ........./......../........... 

Telèfon de contacte 1: ...............................  Telèfon de contacte 2: .............................. 

 
Marcar la casella en una creu en cas afirmatiu:  
Presta el consentiment exprés e inequívoc per a que la seva imatge (i en el seu cas, la del menor d’ edat) a AJUNTAMENT DE SALLENT, 

CIF: P0819000A:  

 La captació de la meva imatge (o del menor, en el seu cas.) 

 La posterior difusió d’ aquesta imatge en :  

      Web  

   Xarxes socials  

   en revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre medi per part de l’ entitat autoritzada. 

Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia 
Imatge, amb relació a allò establert en la normativa de protecció de dades de caràcter personal autoritza que les dades personals 
facilitades siguin incorporades en el Fitxer “Imatge”  responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT. La finalitat d’aquest tractament és 
el control i gestió de les xarxes socials i de la web que disposa AJUNTAMENT DE SALLENT, i en quant a la informació de màrqueting 
comportamental que s’ obté d’aquestes i de la plana web. 
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment així com  exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació 
del  tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es realitzin  a: 
sallent@sallent.cat   

 

Així mateix declaro sota la meva responsabilitat: 

 Que soc 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 l’estada de la persona a la que represento a l’equipament juvenil La Kseta. Així 

mateix, entenc que l’Ajuntament de Sallent no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la 

pandèmia durant l’estada a l’equipament. 

 Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur 

a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de 

l’activitat.  

 Que informaré a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sallent sobre qualsevol variació de l’estat de salut de la persona a la que 

represento compatible amb la simptomatologia Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea... o qualsevol altre 

quadre infecciós), així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar o el contacte estret amb una persona 

que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a fer ús de l’equipament. 

 

(Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19) 

 Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat.  

 

PROTECCIÓ DE DADES: 
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades 
siguin  incorporades en un fitxer denominat JOVENTUT responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 
08650  Sallent (BARCELONA) 
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres 
persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.   
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a  Plaça de la 
Vila 1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat  
 S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

SIGNATUR: 

 

 

 

A Sallent, ____ de _______________ de 202_.  
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