
                                                                                                           
Concello de Guitiriz 

Concello de Guitiriz 

Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178 

DECLARACIÓN RESPONSABLE FRONTE Á COVID-19 
                               

� DATOS BÁSICOS: 
 

PARTICIPANTE*  
 

PÚBLICO  
 

ENTIDADE (PARA PARTICIPANTES): 

APELIDOS: NOME: 

DNI: 

ENDEREZO: CÓDIGO POSTAL: 

LOCALIDADE: PROVINCIA: 

TELÉFONO CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

*Deportista, monitor/a, adestrador/a, árbitros, xuíces/zas, persoal organización, participantes actividades, etc. 

 

� CUBRIR POLO PAI/NAI OU TITOR/A EN CASO DE MENORES D E IDADE:  

 

� DECLARACIÓN RESPONSABLE:  
Como participante ou público declaro non haber tido contacto nin ter coñecemento de estar en 
contacto nos últimos 15 días con persoas con COVID-19, así como non haber tido síntomas 
compatibles coa enfermidade nos últimos 14 días. 

 

� ACEPTACIÓN:  
Teño coñecemento e acepto todas as obrigas que me corresponden no protocolo desta 
actividade / competición / evento / adestramento. Non esixindo responsabilidades por 
contaxio de COVID-19 ao Concello de Guitiriz cumprindo coa normativa vixente e os 
protocolos sobre esta materia. E acepto notificar de inmediato calquera problema de saúde 
vinculado á enfermidade no caso das actividades periódicas. 
 
 
  
 

           Asdo. (interesado/a)                                         Asdo. (nai, pai ou titor/a do menor) 
 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos,  informámoslle de que o Responsable do 

Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE GUITIRIZ, con enderezo en Rúa do Concello, 4, 27300 Guitiriz (Lugo); correo 

delegado protección de datos: info@concellodeguitiriz.com.  

Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e levar a cabo a xestión e o control da actividade descrita, baseándonos 

no interese público. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.  

Vostede pode exercer os seus dereitos de protección de datos en calquera momento; para iso, pode presentar a súa propia solicitude ou 

solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de exercicio de dereitos, sempre acompañado dunha copia do seu DNI para 

acreditar a súa identidade. Pode solicitar por correo electrónico  a información  adicional  e  detallada  sobre  Protección  de  

Datos  ou  consultala  en https://www.concellodeguitiriz.com/gl/content/política-de-protección-de-datos. 

APELIDOS: NOME: 

DNI: TELÉFONO CONTACTO: 

  


