INFORMACIÓ REFERENT A LA SOL·LICITUD DE DADES DELS PARTICIPANTS EN LES
ACTIVITATS ESPORTIVES ALS EFECTES DE FACILITAR LA PREVENCIÓ I EL RASTREIG DE
POSSIBLES CONTAGIS
Els/els participants en els entrenaments, activitats esportives i competicions organitzades per l’FCBQ
hauran, en qualsevol cas, facilitar les dades personals o metges que els siguin requerits en aplicació del
present Protocol, sigui a sol·licitud de l’FCBQ , dels titulars de les instal·lacions esportives, o dels clubs i
entitats esportives, sempre i quan tinguin per finalitat la protecció de l’interès general i dels interessos
vitals de les persones; el compliment de les mesures de prevenció i protecció establertes relatives a la
detecció de possible simptomatologia per Covid-19; el control d’assistència a les activitats esportives, als
efectes de facilitar les tasques de localització o rastreig; o el compliment de les obligacions imposades
per les autoritats sanitàries autonòmiques i/o estatals en el Capítol V del RDL 21/2020 de 9 de juny de,
mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel
Covid-19.
La sol·licitud de les dades s’ajustarà als següents paràmetres:
1) La base jurídica de la sol·licitud pels motius abans exposats, serà sempre i en tot cas l’interès
públic de protecció de la salut i dels interessos vitals de l’interessat/a i d’altres persones físiques
així com el compliment de les mesures de prevenció imposades per les autoritats sanitàries.
2) Seran utilitzats única i exclusivament amb la finalitat del seguiment i vigilància epidemiològica del
Covid-19, per prevenir i evitar situacions excepcionals d’especial gravetat, atenent a raons
d’interès públic essencial en l’àmbit específic de la salut pública, i per la protecció dels interessos
vitals dels afectats i d’altres persones a l’empara de l’establert en el Reglament (UE) 1016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2016.
3) Es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per complir de forma suficient amb les finalitats
de prevenció de nous contagis i d’evitar la propagació de la pandèmia. A aquests efectes, la
sol·licitud de dades es realitzarà, en la mesures del possible, de manera coordinada amb les
autoritats sanitàries.
4) Està totalment prohibit l’ús de les dades facilitades pels participants per la prevenció i control de la
pandèmia per a fins diferents als exposats. La cessió de les dades obtingudes per l’FCBQ, els
titulars d’instal·lacions o clubs que actuïn sota l’àmbit d’aplicació d’aquest Protocol, es realitzarà
única i exclusivament a les autoritats sanitàries amb la finalitat de facilitar de prevenció i rastreig,
sense que puguin o hagin d’atendre, en cap cas, cap altra finalitat.
5) Les dades es conservaran un mínim de 14 dies i un màxim de 21 dies (temps que es considera
que es pot produir el contagi), havent de complir, en tot els casos ,amb les obligacions de
custòdia i protecció que estableixen el RGPD i la LOPDCP 3/2018 de 5 de desembre.
6) La sol·licitud de dades haurà de respectar el contingut del RGPD i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, així com totes
aquelles instruccions que d’aquesta matèria s’han dictat per part de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
Tots els participants estan obligats a facilitar dades certes i veraces. L’incompliment d’aquesta obligació,
podrà significar que aquest fet sigui comunicat a les autoritats administratives i/o judicials, doncs
l’esmentada conducta pot ser constitutiva d’un delicte.

