ANEXO II CHECK SAÚDE FGJUDODA MAIORES DE IDADE (1)
(F. G. Judo e Deportes Asociados)
Mediante a presente RECOLLIDA DE DATOS solicítase a correspondente verificación do estado de
saúde óptimo para retomar a actividade deportiva federada.
ACTIVIDADE:
CLUB:
D/Dª:

DNI nº:

TELEFONOS CONTACTO:
LICENZA FEDERATIVA:

DECLARO:
- Que coñezo o protocolo de volta á actividade deportiva da Federación Galega de Judo e Deportes

Asociados e comprometome a cumplilo na súa totalidade.
- Así mesmo declaro que accederei ás instalacións coas medidas de protección esixidas e que

cumprirei as normas de utilización que marca o protocolo.
- Declaro que non estiven en contacto con ningunha persoa que dera positivo en Covid-19 nos

últimos 14 días.
- Declaro que non padecín síntomas do Covid-19 nos últimos 14 días:
MARCAR cun X:
SI

NON

Estou nun fogar cun caso de COVID-19 declarado por menos de 14 días.
Vivo cunha persoa
inmunodeficiencia).

fráxil

(>

70

anos,

patoloxía

cardíaca

ou

pulmonar

crónica,

Tiven síntomas que suxeriron unha infección por COVID-19 (febre, arrefriado, tose, dor no
peito, fatiga, perda do gusto ou olfacto, diarrea, etc.) nos derradeiros 14 días.
Tiven COVID-19 e/ou fun hospitalizado por este motivo e dispoño de alta médica documentada
para comezar a actividade.
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ANEXO II CHECK SAÚDE FGJUDODA MAIORES DE IDADE (2)
(F. G. Judo e Deportes Asociados)
- Declaro que, a pesar da existencia dun protocolo de volta á actividade, son consciente de que

sempre existe un risco de contaxio por COVID-19, produto da circulación do virus a nivel mundial sen
existencia de vacina na data de emisión deste documento.
- Declaro que avisarei, de forma inmediata, aos responsables deportivos si algunha das

circunstancias anteriores sucedesen ou dese positivo en covid-19, para que se poidan tomar as
medidas oportunas.

Declaración que asino aos efectos oportunos en:
(A sinatura acredita estar conforme e a aceptación dás normas do protocolo)

a

Asdo.:
O/A interesado/a

de

202

Asdo.:
O Responsable do club

En aras a dar cumprimento ao RGPD (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 que entrou en vigor o 25 de maio de 2016 aínda que de plena aplicación
desde o 25 de maio de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e seguindo as recomendacións e
Instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aproveitamos para informarlle que a FEDERACION G ALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS procederá
a tratar os datos de carácter persoal que vostede proporcionounos previamente, de xeito lícito, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada coa finalidade de
manter as nosas relacións contractuais, comerciais e profesionais que nos unen a Ud., así como para o envío de comunicacións postais, telemáticas, ou por outros medios, con ocasión
de acontecementos puntuais, ou en certos períodos do ano, que poidan ser de interese do afectado.
Todos os datos recolleitos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos o u tratados por
terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento do titor ou representante legal do menor, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta prestación
do servizo. É por iso que FEDERACION GALEGA DE JUDO e DEPORTES ASOCIADOS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen
dilación cando sexan inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de
tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos ou das imaxes,
dirixíndose a:
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