DOCUMENT PROTOCOL COVID BASE
No es permetrà l’entrada a les instal·lacions a ningú que presenti una temperatura
superior a 37,5º o simptomatologia compatible amb COVID-19
El Llistat dels equips visitants caldrà enviar-lo, com a màxim, abans del
Divendres previ al partit a les13:00 h.
Mail cbvalls@cbvalls.com
No es deixarà accedir a les instal·lacions a ningú que no consti en aquest Llistat
(Jugadors, Entrenadors i membres Club).
Aforament limitat a 30% de la instal·lació esportiva.

Imprescindible
•

portar correctament mascareta (tapant boca i nas) , no es pot retirar la mascareta sota cap concepte.
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• fer ús de gel hidroalcohòlic
• mantenir distància de seguretat >1,5m.
• Aquesta distància s’haurà de mantenir sempre que sigui possible, evitant
les interaccions fora de pista entre els equips i amb la resta de personal del
Club.
• Hi haurà una ubicació específica per als equips visitants a les graderies. No
existeix cap possibilitat de moure’s lliurement per les instal·lacions.
o NO ES POT FER US DELS VESTUARIS

o NO EXISTEIX UN WC PÚBLIC

o NO ES POT ACCEDIR A PISTA

Circuit entrada i sortida
S’entrarà per porta habitual, sense utilitzar les escales d’accés a les graderies.
Sortida per portes de emergència tant bon punt finalitza partit, i sense dilacions
si existeix un partit posterior.
No es podrà entrar a la instal·lació fins que no hagi sortit els/les participants del
anterior partit i una vegada que el Responsable doni vistiplau.
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equip visitant pavelló Joana Ballart
data celebració partit
hora celebració partit
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D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa del següent:
1-Responsable del tractament

Club Bàsquet Valls

2-Finalitat del tractament
a) Gestionar i controlar l’accés de públic al pavelló Joana Ballart com a mesura preventiva i de seguretat davant la Covid-19.
b) En cas que l’interessat ho autoritzi expressament en aquest formulari, les seves dades formaran part de la base de dadees del club i podran ser utilitzades per a mantenir en el futur una relació d’informació i comunicació en relació amb les activitats I
esdeveniments que organitzi el CB Valls i les seves seccions esportives i formatives.
3-Temps de conservació
En el cas 2.a, Un màxim d’un mes tret que la justícia o legislació i la normativa estatal o autonòmica indiqui el contrari.

en el cas 2.b, fins que l’interessat exerceixi el seu dret de supressió de dades.

Consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades:

cbvalls@cbvalls.com

4-Legitimació del tractament

Compliment d’obligacions de control i prevenció del a covid-19. En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a les instal·lacions.

5-Destinataris de cessions o transferències

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.

6-Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de cbvalls@cbvalls.com
7-Sense perjudici de qualsevol acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infrac ció, si
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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