DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PROTOCOLS I
SIMPTOMATOLOGIES DAVANT LA COVID19
L’Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: nom
.................................................................................., amb NIF .............................,

Declaro que he llegit les possibles simptomatologies i que no tinc cap d'aquests
símptomes.
Declaro que des del moment de l'inscripció i fins al finalitzar l'activitat, si tinc
símptomes o he tingut algun contacte estret amb un cas probable o confirmat
simptomàtic, us avisaré de manera urgent al correu espaijove@lafontana.org o bé al
telèfon 93 368 10 04.
Accepto respectar totes les indicacions o mesures de seguretat i higiene
anunciades a l'Espai Jove La Fontana.
Signatura de l’interessat/da

En ......................................................, dia .......... de/d’................................ de 20.....

POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), l'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a
l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.org.
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de garantir els protocols sanitaris
oficials davant la crisi de la covid19. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell
de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a
l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades
es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Així mateix, t’informem que pots
exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu
tractament tot adreçant-vos a carrer Gran de Gràca, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escribint al correu
dades@cjb.cat o reclamant a www.aepd.es.

