
REPRESENTANT LEGAL (PARE/MARE/TUTOR-A)

Nom i cognoms

NIF / NIE

Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a legal de l’interessat/da (menor d’edat)

Nom i cognoms (Interessat/da)

NIF / NIE (Interessat/da)

Sí No Per%nença a grups vulnerables o necessitats especials d’adaptació 

DECLARE  sota  la  meua  responsabilitat  que  sol·licite  que  la  persona  les  dades  de  la  qual  figuren  en

l'encapçalament (l'interessat/da) par%cipe en les ac%vitats de l'organització exposada, per això he llegit amb

detall  la  informació  proporcionada  per  la  pròpia  organització  i  accepte  les  condicions  de  par%cipació,

expresse  el  meu  compromís  amb  les  mesures  personals  d'higiene  i  prevenció  i  assumisc  tota  la

responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19 atés que l’en%tat promotora compleix també

amb els seus compromisos i obligacions.

Declaració responsable de no formar part de grups de risc o de conviure amb grups de risc

Declare que l'interessat/da compleix els requisits d'admissió establits en el Document d'acceptació de 

condicions i consen%ment de par%cipació, no sent grup de risc, no convivint amb ningú que siga grup de 

risc.

Em compromet a no%ficar diàriament l'estat de salut i de causa d'absència de l'interessat a través del mòbil 

mitjançant trucada o missatge telefònic.

Acceptació del Document de Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries envers la COVID-19

He  llegit  i  accepte  els  compromisos  en  el  Document  de  mesures  personals  d'higienes  i  prevenció

obligatòries.

Consen%ment informat sobre COVID-19

Declare que, després d'haver rebut i llegit atentament la informació con%nguda en els documents anteriors,

sóc  coneixedor/a  de  les  mesures  que implica,  per  a  el/la  interessat/da  en  l'ac%vitat  en  el  context  de

desescalada  o  nova  normalitat,  i  assumisc  sota  la  meua  pròpia  responsabilitat,  atés  que  l'en%tat

organitzadora compleix també els seus compromisos i obligacions.



Auca Projectes Educa%us, s.l , amb CIF B-53741815, domiciliada a València C/Pintor Vila Prades,13 baix dreta, 46008 València, es compromet a

protegir la privacitat dels seus clients i proveïdors ajustant-se al compliment de la norma%va vigent (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament

Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 rela%u a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la lliure

circulació  d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Direc%va 95/46/CE).   La  signatura  d'aquest  document  suposa  que ha  llegit  i  accepta

expressament la nostra Polí%ca de Protecció de Dades i les normes d'admissió i convivència de l'ac%vitat.


