
 

 
 

VISITA AL CASTELL DE MONTSORIU 
 
Declaració responsable amb relació a la situació de pandèmia generada 
per la COVID-19 per a MENORS D’EDAT 
 
 
Dades de la persona menor d’edat: 
 
Nom i cognoms:    DNI: 
 
 
Com a pare/mare o tutor/a de la persona menor d’edat, declaro sota la 
meva responsabilitat que: 
 

 - No té declarada la malaltia COVID-19. 
 
 - No presenta símptomes de la malaltia COVID-19 (febre > 37,3ºC, tos 

continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...).  
 

 - No es troba en aïllament domiciliari ni ha estat contacte estret d’una 
persona amb COVID-19 en els darrers 14 dies. 

 
 
En cas de patir una patologia crònica complexa considerada de risc per la 
COVID-19: 
 
 - Els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la 

idoneïtat de la seva participació en aquesta activitat. 
 

 
 
Nom i cognoms pare/mare o tutor/a: 
 
DNI:      Data: 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del Reglament General de Protecció de dades, l'informem del 
següent: El responsable de les dades facilitades lliurement és el Patronat del Castell de Montsoriu  (NIF ES P6719101E), amb seu al 
Passeig Sant Salvador, 17430 Santa Coloma de Farners,telèfon 972011960 i correu electrònic info@montsoriu.cat.  En nom de 
l'organització tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels 
serveis i activitats que s'ofereixen des de l’entitat amb l'objectiu de respondre a les necessitats de les persones usuàries. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Té dret a obtenir confirmació sobre si el 
patronat està tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes 
o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.   

 


