
  

 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  DE LA COVID-19 

 

 
Declaro, responsablement: 
 

Que estic degudament informat que la decisió de prendre part en les activitats col.lectives organit-
zades per l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per  la Gent Gran, és el resultat d’una decisió 
personal que he pogut valorar de manera conscient, així com els riscos associats a la situació sanitària 
actual. 
 
Em comprometo doncs a seguir les directius que disposi l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, 
per  la Gent Gran a l’entrada dels recintes, mascareta respiratòria, gel antimicrobià, presa de tempe-
ratura, distàncies de seguretat, respecte de les butaques inhabilitades i les de les autoritats sanità-
ries. I sóc conscient que els responsables de l’entitat no poden garantir la plena seguretat dels recin-
tes i activitats en aquest context , així com els riscos associats la malaltia del Covid-19, les seves con-
seqüències i possibles seqüeles que podria comportar. 
 
Manifesto que en els últims 14 dies no he estat en contacte amb persones infectades o  haver tingut 
o tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor o de l’olfacte 

 
Així que, declaro la meva intenció d’assistir a les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària de Saba-
dell, per  la Gent Gran, assumint personal i individualment totes les conseqüències i responsabilitats 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aquest document pot contenir informació ́confidencial.  Per aquest motiu s'informa que la informació continguda en el mateix és reservada i el seu ús 
no autoritzat està prohibit legalment, pel que en aquest cas li preguem que, s'abstingui de realitzar còpies del document, remetre'l o entregar-li a una 
altra persona i que ens ho comuniqui per la mateixa via. 
Per a exercir els drets que li assisteixen per llei del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i 34/2002 
LSSICE d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat, pot enviar un e-mail a "aulasabadell@hotmail.com" al responsable del fitxer de l’Aula 
d'Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran, domiciliada a la Plaça de Sant Joan, s/n de Sabadell 
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l‘associació durant els anys necessaris per complir amb les obligacions 
legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els cassos que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir sobre si a l'Aula d'Extensió 
Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a elles, rectificar les dades inexactes 
o sol.licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries 


