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Dades personals del menor: 

Nom i cognoms .............................................................................................................. 

Dades personals del pare/mare/tutor legal : 

Nom i cognoms .............................................................................................................. 

DNI.................................................................................................................................. 

Telèfon de contacte ........................................................................................................ 

Correu electrònic de contacte ........................................................................................ 

DECLARE RESPONSABLEMENT: 

PRIMER. Que he rebut i he llegit aquesta declaració responsable sobre mesures 
preventives enfront de la COVID-19 i que accepte les normes següents: 

1. El menor no pot assistir a l’Escola d’Estiu en les situacions següents:

• Si presenta símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per a
respirar, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l'olfacte,
esgarrifances, dolors musculars, vòmits, entre altres).

• Si es troba en període d'aïllament domiciliari per haver tingut contacte estret
amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 en els
últims 14 dies.

• Si està a l'espera del resultat d'una prova diagnòstica de COVID-19.

Així mateix, s’ha de revisar l'estat de salut del menor diàriament abans de la seua 
assistència a l’Escola d’Estiu i comunicar qualsevol incidència que puga sorgir a fi de 
prendre les mesures de prevenció necessàries. 

2. És obligatori l'ús de màscara homologada per a l'assistència a l’Escola d’Estiu. No
es permet l'ús de màscares amb vàlvula d'exhalació.

3. Les persones encarregades del lliurar i recollir els menors han d'usar màscara
homologada i no poden accedir als espais on es desenvolupen les activitats, excepte
casos excepcionals i justificats. L’Escola d’Estiu es reserva, no obstant això, la
possibilitat de modificar l'organització dels horaris d'entrada i eixida i d’accés als espais
segons l'evolució epidemiològica del moment.

4. Durant l'accés i l’estada al centre, s’han de respectar les mesures de prevenció
generals:
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• Mantenir una bona higiene de mans (utilització de gel hidroalcohòlic) i 
respiratòria. 

• Mantenir la distància de seguretat. 
• Usar correctament la màscara. 

 
5. S’ha de complir qualsevol altra instrucció específica que es puga donar més 
endavant en matèria d'organització i prevenció en l’Escola d’Estiu per raó de la situació 
epidemiològica que hi haja en aquell moment. 

SEGON. Com que l'assistència a l’Escola d’Estiu és voluntària, si l’infant pertany a un 
grup de risc vulnerable a la COVID-19 cal assumir els possibles riscos derivats de 
l'activitat. 

TERCER. Si durant el desenvolupament de l'activitat, l’infant desenvolupa símptomes 
compatibles amb la COVID-19, la família en serà informada immediatament perquè 
vinga a recollir-lo al més aviat millor.  

QUART. A l'efecte de traçabilitat, es portarà un registre diari de l'assistència a l’Escola 
d’Estiu. Les dades de l’infant i del seu responsable seran degudament tractades 
d’acord amb la legislació sobre protecció de dades. 

CINQUÉ. Es reconeix i s’accepta el tractament de les dades personals facilitades, així 
com també la següent política de protecció de dades en la gestió de la COVID-19:  

 

      INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable del 
tractament i delegat de 
protecció de dades 

 

Universitat de València- Estudi General 

Delegat: Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es 

 

Finalitat i base legal del 
tractament  

Finalitat i base legal del tractament  
Finalitat: Control de la pandèmia mitjançant un 
registre d'assistents que es posa a la disposició de 
les autoritats sanitàries si així ho requereixen. 
Base legal: Article 6.1.e) del RGPD: garantia de 
l'interès públic de control de la pandèmia i el 
compliment de les obligacions legals imposades pel 
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures 
urgents de prevenció, contenció i coordinació per a 
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de 
la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 

mailto:lopd@uv.es
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modificació i adopció de mesures addicionals i 
complementàries de l'Acord de 19 de juny, del 
Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la 
COVID-19. 

Encarregat del tractament  Fundació General de la Universitat de València. 

Tipus de dades personals 
Nom, cognoms, NIF, telèfon i correu electrònic de 
contacte, dades de salut. 
 

Comunicació de dades 
personals 

Es preveuen les comunicacions de les dades 
personals que per obligació legal així 
corresponguen, com és la cessió a les autoritats 
sanitàries si aquestes així ho requereixen. 
 

Conservació de dades 
personals 

Les dades es conservaran durant el temps 
legalment establert per a cada finalitat. 
 

Garantia de drets: 

 

Les persones usuàries que proporcionen les seues 
dades personals tenen dret a sol·licitar l'accés i a la 
seua rectificació o supressió, o la limitació del seu 
tractament, o a oposar-se, així com el dret a la 
portabilitat de les dades. 
Les persones interessades poden exercir els seus 
drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 
protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit 
acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si 
s'escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, 
dirigit a: 
Fundació General de la Universitat de València, c/ 
Amadeu de Savoia, 4. 46010 València. 
Assumpte: Declaració responsable Protocol COVID-
19 Escola d’Estiu 
 

Dret davant una autoritat 
de control 

L'autoritat de control competent per a la tutela de 
drets en relació amb els tractaments és l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6. 
28001 Madrid (pàgina web: www.aepd.es). 
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València, .... d ................ de 2021 

Les vostres dades s’inclouran al fitxer “Escola d’Estiu la Nau Menuda” o al fitxer “Nau Jove” de la Universitat de València (segons el programa en què 
participe l’infant o jove) per a la gestió d’aquestes activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, 
o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant  l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o mitjançant
un escrit adreçat a la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) c/ d’Amadeu de Savoia, 4. 46010 València, aportant una còpia d’un
document que acredite la vostra identitat o representació i, si cal, la justificació d’allò que sol·liciteu. Més informació:
http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=11444
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