
             ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS
                                                                Tempo para ti, lugar para tod@s           

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO INFORMADO, PARA
PARTICIPAR NOS PROXECTOS E ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS

Dª/D  con DNI/NIE 

         actuando en nome propio (persoa participante maior de idade)

         como proxenitor-a/titor-a da persoa participante (menor de idade):

  con DNI/NIE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIÓNS DE SAÚDE

Declaro que a persoa participante non está diagnosticada de COVID-19, non presenta sintomatoloxía asociada a
este virus (tose,  febre,  dificultade ao respirar,  etc.)  nin a presentou nos 14 días previos  á data de entrada nesta
actividade e non padece ningunha outra enfermidade contaxiosa.

Declaro  que  a  persoa  participante  non  está  en  período  de  illamento  nin  se  atopa  en  período  de  corentena
domiciliaria por ser contacto estreito dalgunha persoa diagnosticada da COVID-19.

 Declaro que a persoa participante non convive con ninguén afectado pola COVID-19 nin estivo en contacto estreito
nin compartiu espazo sen gardar a distancia interpersoal cunha persoa afectada pola COVID-19, nos 14 días previos á
entrada nesta actividade.

Que a persoa participante non padece ningunha outra enfermidade contaxiosa.

 Comprométome a notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde vinculado á COVID-19
durante o transcurso da actividade.

DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DOS RISCOS PARA PERSOAS VULNERABLES 

(marcar no caso de ser ou convivir con PERSOA VULNERABLE: persoa maior de 60 anos/ persoa diagnosticada de hipertensión
arterial,  diabetes,  enfermidades  cardiovasculares,  enfermidades  pulmonares  crónicas,  cáncer,  inmunodeficiencias/muller
embarazada/ persoa con afecciones médicas anteriores).

 Sendo,  a  persoa  participante,  persoa  vulnerable  e/ou  convivinte  cunha  persoa  vulnerable,  declaro  que  son
consciente do risco que corre tanto a persoa vulnerable participante como as persoas vulnerables coas que convive.

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS PERSOAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN FRONTE Á COVID-19

 Lin e acepto as condicións de hixiene e prevención nas que se vai desenvolver a actividade. Comprometéndome ao
cumprimento  das  medidas  de  protección  tanto  no  acceso  ás  instalacións  como  durante  o  desenvolvemento  da
actividade, así como coas normas de uso das instalacións que marca o protocolo da propia instalación para cada un
dos espazos.
 

DECLARACIÓN  DE  QUE  LEU  E  ACEPTA  A  INFORMACIÓN  PROPORCIONADA  POLA  ORGANIZACIÓN  SOBRE  A

ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE Á COVID-19

 Declaro que recibín e lin a información de adecuación da actividade á COVID-19 da entidade responsable da
actividade e que polo tanto teño coñecemento pleno e estou de acordo coas medidas e procedementos que propón.

 Declaro que recibín e lin o Protocolo de actuación en casos de emerxencia ou risco de contaxio da entidade
responsable da actividade.
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Persoa participante menor de idade:
No caso de que presente síntomas ou deba gardar corentena por contacto estreito durante a actividades, asumo o

compromiso da súa recollida inmediata da instalación na que se desenvolve a actividade.
Comprométome  a  realizar  o  dito  traslado  en  transporte  privado  tomando  as  medidas  de  precaución  e

distanciamento estipuladas, realizando o traxecto máis curto posible e evitando calquera parada en ruta que non sexa
estritamente necesaria.

Persoa participante maior de idade:
No caso de que presente síntomas ou deba gardar corentena por contacto estreito durante a actividade, asumo o

compromiso de abandonar o lugar da actividade e de traslado ao meu domicilio habitual.
Comprométome  a  realizar  o  dito  traslado  en  transporte  privado  tomando  as  medidas  de  precaución  e

distanciamento estipuladas, realizando o traxecto máis curto posible e evitando calquera parada en ruta que non sexa
estritamente necesaria.

CONSENTIMENTO INFORMADO SOBRE COVID-19

Declaro que, logo de recibir e ler atentamente a información contida nos documentos anteriores, son consciente
dos riscos que implica, para a persoa participante e para as persoas que conviven con el, a participación na actividade
no contexto da crise sanitaria provocada pola COVID-19, que asumo baixo a miña propia responsabilidade.

*Débese realizar un AUTOTEST diario ou antes de cada actividade e recoméndase levar rexistro da sintomatoloxía
asociada:
                  - control de temperatura, tomada antes do acceso ás instalacións (Febre +37,5ºC),
                  - tose seca, dor de cabeza, dificultade respiratoria,
                  - cansanzo (fatiga severa), dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto, diarrea.
No caso de presentar sintomatoloxía compatible ca COVID-19, non se acudirá á actividade e deberase informar de
forma inmediata ao Servizo Galego de Saúde para adoptar as medidas oportunas e iniciar o protocolo previsto pola
Consellería  de  Sanidade.  Este  feito  deberá  ser  comunicado  tamén  á  Asociación  para  poder  tomar  as  medidas
oportunas.

En , a  de  de 202 

Asdo:

PROTECCIÓN DE DATOS

Aos efectos do disposto no RGPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016 e na LOPD (Lei Orgánica de protección de datos) a persoa titular
e/ou  os  seus  responsables  quedan  informados  e  expresamente  consenten  a  incorporación  dos  seus  datos  ao  sistema  de  información  do
ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS e serán tratados para a xestión da actividade, e para manter o contacto cas nais/pais ou titores
legais das/os participantes. Conservaranse mentres dure a finalidade para a que se obtiveron. Infórmaselle que, co fin de levar a bo termino a
actividade, os datos poderán ser obxecto de tratamento ou acceso por terceiros cos que a asociación ten asinado os correspondentes contratos de
Encargados de Tratamento. Non se realizarán transferencias internacionais de datos sen o seu consentimento. Unha vez os datos xa non sexan
necesarios, gardaranse debidamente bloqueadas cas medidas de seguridade pertinentes.
Así mesmo, informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos e a limitación e oposición ao seu
tratamento dirixíndose ao ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS, con enderezo en rúa Ameneiro núm.8, 15894 Os Tilos- Teo (A Coruña) ou
enviando un correo electrónico a arcostilos@  arcostilos.org  , xunto cunha fotocopia do DNI ou documento análogo en dereito, indicando o tipo de
dereito que quere exercer. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á
licitude do tratamento efectuado previamente. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación, se considera que o tratamento de datos persoais
non se axusta á normativa vixente, ante a Autoridade de control (www.agpd.es). 

mailto:clubsanfrancisco@arcostilos.org
http://www.agpd.es/
mailto:clubsanfrancisco@arcostilos.org

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 4: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 9: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_5: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 10: Off
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 6: 
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 3_2: 
	Cuadro de texto 4_2: 
	Cuadro de texto 8: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_6: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_7: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_8: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3_9: Off


