CONSENTIMENT PROVA MENOR D’EDAT
En/na:
Nom i Cognoms mare, pare o representant legal

amb DNI:
i telèfon:
en representació del/la MENOR:
Nom i Cognoms del/la menor

MANIFESTO que he estat assabentat sobre els beneficis i riscos que suposa la
realització de la prova de detecció de coronavirus (test antígens), he entès i no tinc
dubtes pel que fa a l’esmentada prova, i dono el meu CONSENTIMENT per a la seva
realització al meu fill/filla/representat, així com per a que les seves dades personals
siguin lliurades a les autoritats sanitàries.
He llegit i entès el que es descriu i, de conformitat, prenc de manera conscient i lliure
la decisió d’autoritzar l’esmentada prova.
Tanmateix resto informat/da de la possibilitat de revocar el meu consentiment en
qualsevol moment, així com sol·licitar la informació que em sigui necessària.
Signat
La sol·licitud de les dades del present document es realitza en compliment de les mesures imposades per les
autoritats sanitàries per a la protecció de l’interès general i dels interessos vitals de les persones, i seran utilitzats
única i exclusivament amb la finalitat de la participació del menor d’edat en els entrenaments del club i les
competicions de l’FCBQ, segons el Protocol efectuat pel seguiment i vigilància epidemiològica del Covid-19 i per
prevenir i evitar situacions excepcions d’especial gravetat, atenent a raons de l’interès públic essencial en l’àmbit
específic de la salut pública, i a l’empara de l’establert en el “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016.”
Les dades sol·licitades seran utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat, limitant-se als estrictament
necessaris per atendre el seu compliment i poder informar a l’autoritat de les dades de les persones i de contacte.
Conseqüentment només es cediran les dades facilitades a les autoritats sanitàries autonòmiques i al Ministeri de
Sanitat en els supòsits que correspongui en compliment de l’obligació legal imposada, sense possibilitat de cessió
ni ús per a altres finalitats que no siguin les exposades.
Les dades facilitades mitjançant aquest document es conservaran mentre duri la finalitat per la qual es van recollir.
Els/les interessats/des disposaran, respecte les seves dades, dels drets conferits en el RGPD i en la “LOPDCP
3/2018 de 5 de desembre, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició”, així com els de limitació del contingut,
portabilitat i supressió (oblit), amb les limitacions que puguin derivar-se del compliment de l’obligació legal que
determini en cada cas el tractament. En el supòsit de voler exercitar el seus drets, caldrà enviar comunicació al
club, i en tot cas còpia del seu DNI.
Aquest document restarà sota custòdia del club i podrà ser requerit per l’FCBQ en qualsevol moment.

