
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA COVB 30 DE JUNY DE 2021 

DECLARACIÓ RESPONSABLE ENFRONT LA COVID-19 

COGNOMS I NOM: ______________________________ 

DNI o núm. Col·legiat/Col·legiada: ________________ 

Per tal de poder accedir a la sala d’Actes del COVB per assistir a l’Assemblea General 

Ordinària de 30 de juny de 2021, prevista en primera convocatòria a les 20:30 hores i a les 21:00 hores en 

segona convocatòria, per poder donar compliment a les diferents mesures sanitàries preventives, per 

preservar la meva salut, la de la resta de companys i companyes de professió, la del personal del COVB  i el 

nostre entorn, 

DECLARO que: 

1.- En els últims 14 dies NO HE ESTAT IDENTIFICAT/DA COM A CONTACTE ESTRET (a) amb un cas de COVID-19 

confirmat o probable. 

2.- En el moment actual NO PRESENTO ALGUN DELS SÍMPTOMES SEGÜENTS: febre, tos i/o dificultat 

respiratòria. 

(a) Un contacte estret és una persona convivent, familiar o client que tingui la malaltia i amb el

que s´hagi estat a menys de 2 metres i/o més de 15 minuts. 

Si amb posterioritat a l’Assemblea, i dins dels propers 14 dies, hagués de respondre afirmativament a qualsevol 

de les dues preguntes anteriors, m’obligo a informar immediatament d´aquesta circumstància al COVB, al 

telèfon 932112466 i/o al e-mail: covb@covb.cat, per a poder realitzar les accions oportunes. 

Declaro que se m’ha facilitat un decàleg de mesures per fer front a la COVI19 per assistir a l’assemblea. 

Declaro sota la meva responsabilitat que la informació que conté aquesta declaració és certa. 

Seient assignat a la sala d’Actes: Número _________ 

Filera: ________________ 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les dades que heu facilitat es tractaran pel COVB, per donar compliment amb les mesures sanitàries 

establertes per fer front a la Covid19, per assistir a l’Assemblea General Ordinària del 30/06/2021. Les dades 

es destruiran el 30/07/2021. Se us informa que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, 

o la limitació al seu tractament, i a oposar-vos al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la

següent adreça de correu electrònic covb@covb.cat , sens perjudici del vostre dret a també a presentar una

reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer

Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podreu retirar, el vostre

consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el

consentiment abans de la seva retirada.

Barcelona, 30 de juny 2021 

Signatura:__________________________ 


	COGNOMS I NOM: 
	DNI o núm CollegiatCollegiada: 
	Seient assignat a la sala dActes Número: 
	Filera: 
	Signatura: 


