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PROTOCOL TORNADA 
COMPETICIONS 

 
PREVENCIÓ ENFRONT DEL 

SARS−COV−2 
 

Amb el present protocol es pretén oferir als Organitzadors de Regates Oficials de la 
FVCV, criteris d'actuació que ajuden a previndre el contagi del coronavirus o a identificar 
els seus símptomes. 

 
El present protocol formalitza el conjunt d'iniciatives posades en marxa, per a ajustar-
les a les possibles necessitats d'esportistes, organització i la pròpia competició, prenent 
com a referència les informacions facilitades per la RFEV, Generalitat Valenciana, 
Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat i els protocols d'actuació 
del CSD. 

 

Les recomanacions incloses en el present protocol poden ser objecte de revisió en 
funció de l'evolució i nova informació que es dispose de la infecció pel  nou coronavirus 
(SARS−COV−2).  
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CONSIDERACIONS GENERALS 
Han de reforçar-se les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de la competició i 
enfront de qualsevol escenari d'exposició. Es recomana: 

 Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seua 
transmissió. 

 Evitar les salutacions amb contacte físic (donar la mà, abraçades o besos). 
 Evitar prestar objectes d'ús personal com el telèfon mòbil i altres dispositius o 

objectes/materials d'oficina d'ús individual (llapis, bolígrafs, auriculars…) 
 Es recomana ventilar sales, vestuaris, habitacions i espais comuns abans, durant 

i després del seu ús. Netejar amb freqüència les superfícies i objectes d'ús comú 
amb productes de neteja que continguen lleixiu (roba, vaixella, fogons, bany, 
poms, telèfons). 
 

Neteja de mans  

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. S'ha de 
realitzar de manera freqüent al llarg del dia. SEMPRE s'han de llavar les mans: 

 Després d'esternudar, tossir o sonar-se el nas 
 Després del contacte amb algú que esternuda o tus 
 Després d'utilitzar el bany, el transport públic o tocar superfícies brutes 
 Abans de menjar 

 
Etiqueta respiratòria 

 Si té símptomes respiratoris ha de cobrir-se la boca i nas en tossir o esternudar 
amb un mocador d'un sol ús i tirar-lo en un contenidor de fem. 

 Si no es té mocador de paper ha de tossir o esternudar sobre el seu braç en 
l'angle intern del colze, amb el propòsit de no contaminar les mans. 

 Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar 
tocar-se els ulls, el nas o la boca. 

 Tota persona amb símptomes respiratoris ha de llavar-se sovint les mans perquè 
accidentalment pot tindre contacte amb secrecions o superfícies contaminades 
amb secrecions. 

 Llavar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució a base d'alcohol, protegeix 
d'igual forma i ha de realitzar-se després d'estar en contacte amb secrecions 
respiratòries i objectes o materials contaminats. 

 

Ús de màscara 

 L'ús de màscares en població general pot servir com un mitjà de control de la 
font d'infecció en reduir la propagació en la comunitat ja que es redueix l'excreció 
de gotes respiratòries d'individus infectats que encara no han desenvolupat 
símptomes o que romanen asimptomàtics. 
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 L'ús de màscares en la comunitat ha de considerar-se només com una mesura 
complementària i no com a reemplaçament de les mesures preventives 
establides, per exemple: distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de 
mans i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca. 

 L'ús de la màscara quedarà supeditat en qualsevol cas al compliment de la 
normativa vigent, recordant que el seu ús és obligatori quan no puga complir-se 
la distància de seguretat d'1.5 metres. 

 L'ús de màscares serà obligatori en les regates de creuers donat el nombre de 
participants i la impossibilitat de mantindre la distància de seguretat.  
 

Autodetecció de símptomes 

Observa el teu propi estat de salut davant la possible aparició d'algun dels següents 
símptomes: 

 Febre o sensació de febre. 
 Tos, mal de gola 
 Dificultat respiratòria, sensació de falta d'aire. 
 Pèrdua d'olfacte o gust. 

 

Si desenvolupes els símptomes indicats i/o has tingut contacte estret amb una persona 
que siga un cas confirmat: 

 Roman en la teua residència habitual i evita contacte amb altres persones 
mantenint una distància superior a 1.5 metres. 

 Fer ús de màscara. 
 Contactar telefònicament amb el telèfon de la GVA  corresponent i segueix les 

instruccions i protocols d'actuació que et comuniquen. 
 

Província d'Alacant : 961928703 

Província de Castelló: 961928418 

Província de València: 961928418 

 Informa al més prompte possible el teu responsable en el centre perquè 
s'adopten les mesures necessàries. 

 

 

Persones especialment vulnerables  

Si participes en l'esdeveniment o formes part de l'organització i pateixes alguna de les 
següents malalties: 

 Diabetis  
 Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió mal controlada  
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 Malaltia pulmonar crònica  
 Immunodeficiència  
 Càncer en fase de tractament actiu 
 Embarassada  
 Major de 60 anys i/o alguna de les anteriors patologies. 

 

Consulta amb el teu metge perquè puga valorar el teu estat i determinar si és necessària 
l'adopció de mesures addicionals o seria recomanable no participar en l'esdeveniment. 
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NIVELLS DE REGATES 
 
 

El Club o entitat organitzadora d'una regata, signarà una declaració responsable en la 
qual garantisca disposar d'un protocol on el seguiment de totes les mesures d'higiene, 
seguretat sanitària i distància requerides per a la prevenció de la Covid– 19, segons la 
normativa vigent. 

 

Regates de nivell 0 – Regates Nacionals i internacionals 

Serà aplicable la Normativa específica de la RFEV 

 

Regates de nivell 1- Regates autonòmiques  

S'haurà de designar i comunicar a la FVCV al següent personal entre els membres de 
l'organització per a revisar el protocol específic del club o entitat: 

• Coordinador protocol COVID-19 amb exhaustiu coneixement d'aquest  
• Responsable Tècnic de la Competició 

 

Informació als participants: S'enviarà a tots els participants a través d'un annex a l'Anunci 
de Regates les mesures de contingència contra la COVID 19 a aplicar durant la 
competició devent el regatista i tècnic enviar signat el document de Sotmetiment a les 
Regles Específiques de la Pandèmia (S'adjunta model ACI), deixant clar que aquesta 
informació es podrà compartir amb les autoritats locals de Salut Pública per a permetre 
un ràpid rastreig de contactes si un participant en l'esdeveniment pateix la malaltia 
COVID-19 o va arribar en contacte amb un cas confirmat. (S'adjunta model) 

 

Regates de nivell 2 – Regates d'interés  

S'haurà de designar i comunicar a la FVCV al següent personal entre els membres de 
l'organització: 

• Responsable Tècnic de la Competició  
• Es recomana disposar de Coordinador protocol COVID-19 amb exhaustiu 

coneixement d'aquest.  
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Informació als participants: S'enviarà a tots els participants a través d'un annex a l'Anunci 
de Regates les mesures de contingència contra la COVID 19 a aplicar durant la 
competició, recomanant-se que el regatista i tècnic envie signat el document de 
Sotmetiment a les Regles Específiques de la Pandèmia (S'adjunta model ACI), deixant 
clar que aquesta informació es podrà compartir amb les autoritats locals de Salut Pública 
per a permetre un ràpid rastreig de contactes si un participant en l'esdeveniment pateix 
la malaltia COVID-19 o va arribar en contacte amb un cas confirmat. (S'adjunta model) 

 

Regates de nivell 3 – Regates locals o de club 

Es recomana establir dins de l'estructura del club un coordinador responsable del 
Protocol de seguretat de COVID-19. 

Informació als participants: El club o entitat organitzadora informarà els participants dels 
Protocol específic de la instal·lació. 
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DISCIPLINES I CLASSES 
 

CLASSES INDIVIDUALS 

En terra mantindre en tot moment l'ús de la màscara. 

Una vegada en l'aigua, no serà necessari l'ús de la màscara, quedant a criteri de 
l'esportista l'ús d'aquesta. Es recomana portar-la damunt en tot moment. 

 

CLASSES DOBLES 

En terra mantindre en tot moment l'ús de la màscara. 

Una vegada en l'aigua, serà necessari l'ús de la màscara, sempre que no siguen de la 
mateixa grup convivència estable tota la tripulació 

 

CLASSE MULTIPLES – CREUER 

En terra mantindre en tot moment l'ús de la màscara. 

Una vegada en l'aigua, serà necessari l'ús de la màscara, sempre que no siguen de la 
mateixa grup convivència estable tota la tripulació 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

V.3  Federació Vela Comunitat Valenciana 
Protocol Tornada Competicions  La Marina de València I Dársena Norte 46024 Valencia 
29/06/2020  CIF: G-46456182       info@somvela.com 

 

 

Guía Competición (GC) 

MESURES GENERALS D'APLICACIÓ EN 
REGATA 

El Club o entitat organitzadora haurà de tindre un protocol públic desenvolupament 
que garantisca el seguiment de totes les mesures d'higiene, seguretat sanitària i 
distància requerides per a la prevenció de la Covid– 19, en relació amb les persones 
esportistes, les persones treballadores, els mitjans de comunicació acreditats i el públic 
assistent. Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones que 
participen en la regata, el protocol podrà ser requerit per l'autoritat sanitària. 
 
En el club s'haurà d'indicar, de manera visible, les instruccions d'ús de les instal·lacions 
i, en concret de: 

• L'ús d'elements de protecció individual: màscara, higiene de mans, desinfecció 
del material utilitzat i distància de seguretat. 

• Instruccions d'ús dels serveis en vestuaris, zones comunes, zones de restauració 
i zones d'aigua. 

• Disponibilitat de solució hidroalcohòlica i altres materials per a la higiene 
personal. 

• Disponibilitat de material per a la desinfecció del material utilitzat. 
 
Podran participar, de manera conjunta, el màxim d'esportistes que contemple la 
normativa vigent. A aquest efecte, el club o l'entitat organitzadora haurà d'habilitar 
diferents instal·lacions o espais físicament diferenciats, establir torns, eixides 
escalonades, o aquelles mesures que s'estimen oportunes d'acord amb les 
característiques de la regata. 

Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones esportistes, s'haurà 
de garantir la distància mínima de seguretat i no se superarà la proporció de 2,25 m² per 
cada persona usuària. 
 
Els aforaments dels altres serveis no esportius amb què puga comptar el club o entitat 
organitzadora es regiran per la seua normativa específica. 
 
En l'AR establirà un apartat en el qual conste que “L'incompliment del Protocol de 
seguretat en relació amb el COVID-19 podrà donar lloc, prèvia audiència, a la imposició 
de penalitzacions a la discreció del Comité de Protestes.” 
 

 

ABANS DE LA REGATA 

Informació als Participants: S'enviarà a tots els participants a través d'un annex a 
l'Anunci de Regates el Protocol específic del club amb les mesures de contingència 
contra la COVID 19 a aplicar durant la competició, i publicarà en la web. 
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Es posaran tots els mitjans tecnològics a l'abast per a evitar en la mesura que siga 
possible l'ús de sales tancades i material compartit (paper, bolígraf), per a això es 
potenciarà les pàgines web amb TOA virtual, ús de grups whatsapp, correus electrònics, 
aplicacions mòbils i quants dispositius estiguen a l'abast amb la finalitat d'evitar 
aglomeracions entorn d'un punt.  

En el cas que no siga possible realitzar-lo telemàticament, la documentació que el 
tècnic/regatista haja de signar o emplenar, així com el bolígraf a emprar per a això, es 
trobarà situada en la cadira on haja d'asseure's i haurà de deixar-la en la mateixa cadira 
una vegada finalitzat (l'oficial que la reculla haurà de llavar-se les mans amb aigua i sabó 
en finalitzar).  

Limitar l'aforament de les oficines de regates a aquell que permeta mantindre la distància 
interpersonal. 

Es col·locaran els seients de les sales de manera separada a fi de respectar la distància 
de seguretat. En cas de no poder separar-los a tal fi, es col·locaran senyals de "no 
asseure's" o similars en els quals siguen precisos per a això. 

Sempre que siga possible les reunions de participants, d'entrenadors o comités es 
realitzaran a l'aire lliure i mantenint la distància de seguretat i amb el mínim d'assistents 
imprescindibles. 

En aquelles regates on participen diversos clubs, el procediment d'inscripció de cada 
participant serà realitzat pel Cap d'Equip en representació d'aquests , així com 
l'assistència a les reunions. 

Evitar prestar objectes d'ús personal com el telèfon mòbil i altres dispositius i 
objectes/materials d'oficina d'ús individual (llapis, bolígrafs, auriculars, radis vhf,…). 

Els mesuraments i control d'equipament a equips es realitzaran de manera selectiva 
durant la competició. Es realitzarà un control d'equipament fent constar en el “formulari 
d'equipament” el número de sèrie de cada equip en aquells casos que els tinga o un 
segellament d'equipament en el lloc d'encallada de l'embarcació per a aquells que no el 
tinguen. Fent-se durant cada dia de competició controls selectius després de les proves 
a un determinat nombre de vaixells. 

 

ZONES D'ENCALLADA I PANTALANS 

A criteri del Club Organitzador, podrà ser obligatori l'ús de màscara en aquells llocs que 
presumiblement no vaja si pot ser el mantindre la distància de seguretat d'1.5 metres en 
tot moment, especialment, en aquesta zona de varador durant l'arboradura i 
desarboradura.  
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La zona d'encallada estarà organitzada de manera que es permeta mantindre un 
distanciament entre les embarcacions habilitant-se carrers per al moviment dels vaixells 
cap a les rampes. Estaran dotats de papereres amb tapadores de pedal i mànegues en 
número suficient per a permetre una rentada de l'equipament dels regatistes de manera 
satisfactòria. 

Cartelleria informant sobre les mesures de prevenció per diferents punts. 

S'habilitarà un protocol per a l'eixida i volta de les embarcacions a la mar (per classes, 
grups) de manera que s'evite l'acumulació d'embarcacions en les rampes devent en tot 
moment mantindre una separació mínima d'1.5 metres per a això es tindrà en 
consideració aquesta circumstància a l'hora de traure els vaixells a la mar (delta).  

Una vegada l'esportista es trobe en terra, haurà de mantindre en tot moment entre 
persones una distància d'1.5 m en cas d'impossibilitat s'usarà la màscara. 

Per a les regates de creuers s'habilitaran punts d'accessos addicionals en la zona 
d'entrada a pantalans si no s'ha hagut de passar per un punt previ de control 

 

MATERIAL ESPORTISTES 

Les bosses amb la roba de navegar i altre equipament d'ús personal hauran de situar-
se en els llocs destinats per a això (taquilles, etc) evitant zones comunes havent de 
retirar-se de la seu cada dia en finalitzar l'activitat. 

Facilitar la rentada freqüent de mans amb aigua i sabó o dispensadors de gel 
hidroalcohòlico distribuïts per tota la seu. 

No compartir begudes ni menjar. Cada esportista haurà de fer ús de la seua pròpia 
alimentació. 

Evitar compartir objectes, utensilis i eines.  En cas necessari procedir a la seua 
desinfecció prèvia. 

Cada dia al retorn de l'activitat en la mar desinfectar les superfícies de l'embarcació amb 
les quals es té major contacte. 

 

MATERIAL COMITÉS I TÈCNICS 

Els comités hauran d'adoptar mesures amb la finalitat de mitigar els riscos.  

Desinfecció prèvia dels vaixells de comité  així com reduir al mínim, el nombre d'oficials 
a bord dels vaixells de comités. Un mínim de 3 persones el qual es podrà incrementar 
depenent de les característiques del vaixell. Ús de màscares mentre s'estiga a bord  així 
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com la rentada freqüent de mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. En 
l'ús de les ràdios cada oficial ha de tindre una ràdio assignada per al seu ús exclusiu. 

Reduir el nombre de persones a bord d'embarcacions de balissadors i jutges a dos, els 
quals aniran proveïts de màscares havent d'anar proveïts de radi VHF i fer ús 
obligatòriament dels dispositius d'home a l'aigua i de flotació personal. 

Cada dia al retorn de l'activitat en la mar desinfectar les superfícies de les embarcacions 
amb les quals es té major contacte, especialment en els vaixells de comité i en les 
llanxes si seran utilitzades per un oficial diferent la següent jornada. 

 

DURANT LA REGATA 

Evitar aproximacions d'embarcacions d'esportistes / alumnes a la pneumàtica. Es 
realitzaran les indicacions mantenint en tot moment mínim 1,5 metres.  

És convenient portar gel hidroalcohòlico en la pneumàtica per a netejar-se les mans 
periòdicament.  

Reduir en tot el possible, especialment jutges i mesuradors els contactes amb els 
regatistes en la mar. 

 

DESPRÉS DE LA REGATA 

Realitzar les convocatòries d'audiències, vaixells seleccionat per a mesurament i altres 
publicacions en el TOA virtual així com en el grup whatsapp de la regata. 

Les audiències es duran a terme en sales que hauran d'estar ben airejades, permeta 
mantindre el distanciament mínim d'1.5 metres entre les parts, testimonis i comité de 
protesta. S'usarà una taula amb un ample no inferior a un metre. 

Es requerirà l'ús de màscares durant l'audiència a tots els que es troben a la sala, així 
com llavar-se les mans amb líquid desinfectant en entrar i eixir d'aquesta. 

Desinfecció de la taula així com dels models “barquitos” després de cada audiència i 
conducta a la rentada de mans de cadascun dels assistents a l'audiència, parts, 
testimonis, jutges) 

L'admissió d'observadors ha de quedar condicionada a disposar d'espai suficient per a 
garantir el distanciament mínim.  

Els mesuraments i/o controls d'equipament post regates es duran a terme de manera 
que només s'accedisca a la zona de mesurament vaixell per vaixell. Durant les mateixes 
es compliran les mesures d'higiene corresponents, com el distanciament social i la 
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rentada freqüent de mans i si fóra necessari es farà ús de material de protecció 
(màscares i guants).  

 

LLIURAMENTS DE PREMIS 

En les cerimònies que se celebren amb motiu de la regata sempre haurà de respectar-
se el distanciament social i en cas en cas que es dugui a terme es realitzaran 
preferiblement a l'aire lliure. 

L'ús de màscares per a tots els assistents serà obligatori en cas de no poder garantir la 
distància de seguretat. 

En la zona podi i lliurament de trofeus hi haurà material desinfectant, sent obligatori l'ús 
de guants per al lliurament i s'evitarà el contacte personal. 

Atesa la normativa vigent de concentració de persones en cas d'haver-hi menjada, 
aquests hauran de fer-se en racions individualitzades sempre que es permeta mantindre 
les mesures de distanciament social. 
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PROCEDIMENT EN CAS DE CONFIRMACIÓ 
O EN SOSPITA 

Quan es conega l'existència d'un cas: 

• Confirmat d'infecció, mitjançant anàlisi específica, o ben sospitós de patir-la, això 
és una persona que manifeste: 

 febre superior a 37,5°.  
 símptomes respiratoris de la mena de tos, dificultat respiratòria 
 pèrdua d'olfacte i/o gust 

  

S'haurà de posar en coneixement del Coordinador de Protocol de la competició, tant si 
el cas es produeix durant la mateixa com si es produeix dins dels 14 dies després 
d'acabada la competició. 

Els casos confirmats seran controlats pel Servei Públic de Salut (SPS) i els casos 
sospitosos o probables, han d'aïllar-se en el seu lloc d'allotjament i contactar 
telefònicament amb el Servei Públic de Salut, en el telèfon habilitat per la Comunitat 
Autònoma corresponent o amb el seu centre de salut per a informar del seu estat. 

 

CONTACTE ESTRET AMB CASOS CONFIRMATS 

S'ha d'informar de l'existència d'un d'aquests casos a les persones que hagen estat en 
el mateix lloc que el cas confirmat, a una distància menor d'1.5 metres durant més de 
15 minuts, mantenint la confidencialitat de les dades personals del cas confirmat. S'ha 
d'informar així mateix el responsable del protocol per a prendre les mesures oportunes. 

S'han de fer tasques de neteja de les superfícies amb les quals haja estat en contacte 
(vaixell, equipament, sales, vestuaris, etc) amb productes de neteja amb desinfectants 
o lleixiu comercial diluït en aigua 
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Declaració de Sotmetiment a les Regles Específiques de la 
Pandèmia 

Formulari Online a través de Sailti  o a través de Microsoft Forms ACI 

Regatista/Tècnic DNI núm 
Cognoms  
Nom  

Tel. de contacte  
Club  
Núm. de Vela  
Direcció de l'Allotjament durant la 
competició  

 

Pare, mare, tutor(a) DNI núm 

Cognoms  

Nom  
Tel. de contacte  

 
El/la signant, DECLARA 
 
• Sotmetre's diàriament al control de la temperatura corporal a l'ingrés de les 

instal·lacions i en quantes ocasions siga requerit per a això. 
• Ser coneixedor de la  obligació de romandre  en el seu domicili o allotjament en cas 

de febre superior a 37,5°  o en presència d'altres símptomes relacionats amb el 
virus SARS-COV-V2. 

• Ser coneixedor que si presenta símptomes compatibles amb el virus a se 
compromet a comunicar-lo al responsable de protocol de la regata, tornar 
immediatament al seu domicili o allotjament i a no  romandre en les instal·lacions 
esportives. 

• No haver estat en contacte directe amb persones diagnosticades positiu al virus. 
• No haver transitat o viatjat a o des de llocs sotmesos a quarantena. 
• Comprometre's a respectar totes les normes i instruccions, especialment la 

distància interindividual, i a observar  les regles d'higiene,  especialment una 
freqüent rentada de mans i a l'ús de màscara en tot moment en què no siga possible 
mantindre una distància interindividual superior a 1 ½ metre. 

• Que el número de telèfon   indicat és el número actiu en el qual  podrà ser localitzat 
en cas necessari. 

• Ser coneixedor que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena 
seguretat en les instal·lacions en aquest context, assumint personal i 
individualment totes les conseqüències i responsabilitats. 
 

 
En _____________, a de de 2020.            
 
 

Signatura (pare/mare/tutor/a en cas de menors) 
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INCLOURE EN L'ANUNCI DE REGATES 

“ INFORMACION SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS – 

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) 

 
DESTINADA A TRACTAMENTS REALITZATS EN EL CAMP 
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI COVID-19 

 

D/Dª  , [càrrec…] de [Club] [Federació],  amb seu en 
 ,  

com a encarregat del tractament de les dades personals de les persones físiques que 
accedeixen a les instal·lacions del [club], l'informa de conformitat amb l'art. 13 del 
Reglament de la UE 679/2016 (d'ara en avant “General Data Protection Regulation” o 
“GDPR” ) que les seues dades personals (d'ara en avant “dades” o “les dades”) seran 
objecte de tractament (segons la definició de “tractament”  de l'article  4.2 del GDPR) en 
la forma i per a les  finalitats indicades a continuació . 
 

1. Finalitat i fonament jurídic del tractament. 
 

Les dades personals que proporcione o que s'obtinguen amb motiu de la seua 
participació en la regata o de l'accés a les instal·lacions del [club], es processaran amb 
la finalitat d'evitar el contagi de COVID-19. 
 
La base legal del tractament s'identifica en la implementació dels protocols de seguretat 
contra el contagi de conformitat  amb l'article  27 del Reial decret llei  21/2020, de 9 de 
juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
El responsable del tractament processa categories particulars de dades personals, és 
a dir, dades relacionades amb l'estat de salut, ja que el tractament és necessari per a 
complir amb les obligacions del responsable en termes de seguretat i protecció social, 
conforme estableix l'article 9 del GDPR. 
 

2. Dades personals objecte del tractament 
 

- Dades generals: nom, cognoms, telèfon. 
- Categories particulars de dades personals de conformitat amb l'art. 9 del GDPR: 
dades de l'estat de salut, en particular la temperatura corporal que es mesura a 
l'entrada de les instal·lacions del [club] o en el cas que hi haja símptomes relacionats 
amb COVID 19 després de l'accés. 
 

En aquest últim cas, les dades es comunicaran al metge competent i als organismes 
responsables de complir amb les disposicions normatives i instruccions vigents. 
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3. Naturalesa de la provisió de dades.  

 
Li recordem  que, amb referència al propòsit indicat, la provisió de les seues dades és 
obligatòria. La seua negativa fa que siga impossible accedir a les instal·lacions del [club] 
 

4. Duració de la conservació de les seues dades 
 

Les seues dades personals i la seua temperatura corporal són necessaris per a detectar 
la presència de qualsevol símptoma de COVID-19 i, per tant, per a evitar el seu contagi. 
Una vegada que s'haja realitzat el mesurament de la  temperatura del seu cos, si està 
per davall  de 37.5°, podrà accedir a les instal·lacions del [club] i la temperatura 
mesurada no s'emmagatzemarà..  
 
Si se supera el llindar de temperatura anterior, el [club] està obligat a identificar a la 
persona interessada i a registrar la temperatura corporal detectada per a documentar 
els motius que van impedir l'accés a les instal·lacions del [club]. Per aquesta raó, les 
seues dades personals i les dades relacionades amb la temperatura del seu cos es 
registraran i emmagatzemaran durant un termini de 14 dies. 
 
El mateix succeirà si es detecta la temperatura després de l'accés, durant la presència 
en el [club]. 

 
5. Mètode d'ús de les dades. 

 
El tractament de dades es duu a terme utilitzant un suport de paper adequat que 
garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades, de conformitat amb les 
disposicions del Capítol II (Principis) i el Capítol IV (Responsable del tractament i 
encarregat del tractament) del GDPR. El tractament de dades personals pot consistir 
en la recopilació, registre, emmagatzematge, consulta, comunicació, cancel·lació o 
destrucció de les dades. 
 

6. Abast de la circulació de dades..  
 

Les seues dades seran processades directament pel [club], qui detectarà la seua 
temperatura quan ingresse a les instal·lacions. 
 
Sense el seu consentiment exprés (de conformitat amb l'article 6 lletres b) i c) del 
GDPR), el responsable del tractament pot comunicar les seues dades a les  autoritats 
sanitàries, així com  a tots els altres subjectes als qui la comunicació siga obligatòria. 
 

7. Difusió de les dades 
 

Les seues dades no seran divulgats a persones indeterminades. 
 
 

8. Transferència de dades a l'estranger.  
 

Les dades no es transferiran fora de la Unió Europea . 
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9. Responsable del tractament de dades.  

 
 

10. Exercici de drets.  
 

Com a part interessada en el tractament de dades, l'informem que té la possibilitat 
d'exercir els drets previstos pel GDPR, i concretament: 
 

a) el dret, de conformitat amb l'article 15, a obtindre la confirmació que un 
tractament de les  dades que el concerneixen està en curs i, en aquest cas, a 
obtindre  accés a les dades i la següent informació: (i) la finalitat del tractament; 
(ii) el tipus de dades en qüestió; (iii) els destinataris o categories de destinataris 
als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades, en particular si es tracta 
de tercers països o organitzacions internacionals; (iv) quan siga possible, el 
període de retenció  esperat de les Dades o, si no és possible, els criteris 
utilitzats per a determinar aquest període; (v) l'existència del dret de la persona 
interessada a sol·licitar al responsable del tractament  
 
 
que corregisca o elimine les dades o limite el tractament o oposar-se al seu 
tractament; (vaig veure) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat 
de control, de conformitat amb els articles 77 et seq. Del GDPR; (vii) si les 
dades no es recopilen de la part interessada, tota la informació disponible sobre 
el seu origen; (viii) l'existència d'un procés automatitzat de presa de decisions, 
inclosa l'elaboració de perfils a què es refereixen els paràgrafs 1 i 4 de l'article  
22 del GDPR i, almenys  en tals casos, informació important sobre la lògica 
utilitzada, així com la importància i les conseqüències esperades d'aquest 
tractament per a la persona interessada; 

 
b) El dret a ser informat de l'existència de garanties adequades de conformitat 

amb l'article 46 del GDPR en relació amb la transferència, si les dades es 
transfereixen a un tercer país o a una organització internacional; 

 
c) la persona interessada també tindrà (quan corresponga) la possibilitat d'exercir 

els drets esmentats en els articles 16-21 del GDPR (dret de rectificació,  dret a 
l'oblit, dret de limitació de tractament, dret a la portabilitat de dades, dret 
d'oposició)..  

 
L'informem  que el responsable del tractament es compromet  a respondre  a les seues 
sol·licituds a tot tardar dins d'un mes després de rebre la sol·licitud. Aquest termini  
 
 
pot ampliar-se dos mesos, si és necessari, tenint en compte la complexitat o el nombre 
de sol·licituds rebudes. 
 

11. Modalitat d'exercici dels drets 
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L'interessat pot en qualsevol moment exercir els drets esmentats anteriorment, enviant 
una sol·licitud a la següent adreça de correu  electrònic  . 
 
Signat El Responsable del tractament” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Article 27. Protecció de dades de caràcter personal. 

1. El tractament de la  informació de caràcter  personal que es realitze  com a conseqüència  del 
desenvolupament i aplicació del present reial decret llei es farà d'acord amb el que es disposa 
en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu 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 Directiva 95/46/CE, en la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, i en el que s'estableix en els articles huit.1 i vint-i-tres de la  Llei 14/1986, de 25 d'abril,  
General de Sanitat.  En particular, les obligacions d'informació als interessats relatives a les 
dades obtingudes pels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació del present reial decret llei 
s'ajustaran al que es disposa en l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, tenint en compte les excepcions i obligacions 
previstes en el seu apartat 5. 
2. El tractament tindrà per finalitat el seguiment i vigilància epidemiològica del COVID-19 per 
a previndre i evitar situacions excepcionals d'especial gravetat, atenent raons d'interés públic 
essencial en l'àmbit específic de la salut pública, i per a la protecció d'interessos vitals dels 
afectats i d'altres persones físiques a l'empara del que s'estableix en el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. Les dades recaptades 
seran utilitzats exclusivament amb aquesta finalitat. 
3. Els responsables del tractament seran les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i 
Melilla i el Ministeri de Sanitat,  en l'àmbit  de les seues respectives competències, que 
garantiran l'aplicació de les  mesures de seguretat  preceptives que resulten de la corresponent 
anàlisi de riscos,  tenint en compte  que els tractaments afecten  categories especials de dades  
i que aquests tractaments seran realitzats per administracions  públiques obligades al 
compliment de l'Esquema  Nacional de Seguretat..  
L'intercanvi de dades amb altres països es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, tenint en compte la Decisió núm. 1082/2013/UE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 22  d'octubre  de 2013,  sobre les amenaces 

transfrontereres greus per a la salut i el Reglament Sanitari Internacional (2005) revisat, adoptat 

per la 58a Assemblea Mundial de la Salut celebrada a Ginebra el 23 de maig de 2005. 

 

 


