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INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: Club Nàutic Cala Gamba; Dades de 
contacte: passeig de Cala Gamba, s/n, C.P. 07007, Cala Gamba, Mallorca, Illes Balears; Finalitat de tractament: 
les dades personals sol·licitades, són recollits com a requisit previ per a la inscripció a aquesta competició/regata i 
per motius de salut pública segons normativa; Conservació de les dades: les dades personals recollits seran 
conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir 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) en 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 
automatitzats.  
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. 
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Jo, __________________________________________________________________amb  

núm. de DNI/NIE ________________________, com a pare/mare/tutor/a legal de 

l’esportista _______________________________________________________________, 

amb núm. de DNI/NIE ____________________, declaro sota la meva responsabilitat 

que el meu fill/a menor d’edat: 

1. En els darrers catorze (14) dies, no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la 

COVID-19. 

2. No ha obtingut cap resultat compatible amb presència d’infecció activa en una prova 

diagnòstica. 

3. No ha viscut amb persones que hagin estat declarades cas confirmat de Covid-19. 

4. No ha tingut contacte estret amb malalts per Covid-19. 

5. Així mateix, declaro haver llegit i acceptat els protocols proporcionats pel club sobre 

l’adaptació de l’activitat a la Covid-19. 

 

A ___________________, a _____. de ________________ de 202__ 

Firma pare/mare/tutor/a legal 

 

 


