DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 (CANDIDATS CAMBRIDGE ENGLISH)

El candidat haurà d’omplir aquest formulari i entregar-lo obligatòriament signat a cada sessió d’examen.
Dades personals del/ de la candidat/a
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Data de naixement
Examen
Dades del pare/mare/tutor legal (en cas de candidats menors d’edat)
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
DECLARO, responsablement que: (Les afirmacions a continuació es refereixen al candidat)
• No presento cap simptomatologia compatible amb la malaltia derivada del virus Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, calfreds, mal de coll, dolor muscular, pèrdua de l’olfacte o gust) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives en els darrers
14 dies.
• No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia en els darrers 14 dies.
• No he viatjat des de cap país amb restriccions de viatge / auto-aïllament durant els darrers 14 dies.
• He estat informat/da i conec les mesures de prevenció front la situació de crisis sanitària provocada pel covid19 preses per la Fundació UDG i el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i que m’han estat comunicades: Protocol.
• Considero que s’han d’adoptar les mesures de prevenció i d’autoprotecció de la malaltia provocada pel Covid19 i, per tant, manifesto conformitat si, com a mesura preventiva, s’acorda prendre la temperatura.
Que la decisió d'assistir a l’examen, és fruit d'una decisió personal, havent pogut valorar i ponderar conscientment els
beneficis i efectes de l'assistència, al costat dels riscos per la salut que comporta l'actual situació de pandèmia.
Em COMPROMETO responsablement a:
•
•

•

Que em prendré la temperatura abans d’assistir a les proves i que, en el cas que tingui febre o presenti alguns
dels símptomes esmentats anteriorment, no hi assistiré.
Que en cas de donar-se alguna de les circumstàncies anteriorment esmentades informaré immediatament
i per escrit a la Secretaria d’Acreditació d’Idiomes de la Fundació UdG (cambridge@udg.edu) amb la finalitat de què es
puguin prendre les mesures adequades per a la contenció del virus.
Que, sota la meva responsabilitat i coneixent les conseqüències derivades de l’incompliment, prendré les mesures que
m’han estat indicades en tot moment al centre de formació i aula, fent servir l’equip de protecció individual (EPIS), en
concret, la mascareta durant la impartició de la classe, mentre sigui obligatori per les instruccions de les autoritats.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Les dades de caràcter personal de les persones inscrites en activitats formatives de la Fundació es tractaran d’acord amb la normativa de protecció de dades.
Els responsables del tractament son la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) i Cambridge Assessment English. La Fundació comunicarà
les dades a Cambridge Assessment English institució que expedeix els certificats corresponents a les proves realitzades. La finalitat del tractament de les dades
és proporcionar informació i oferir serveis de formació, avaluació i expedició de certificats i títols. Les dades es tractaran per a la prestació de serveis
docents i en compliment de les obligacions legals. En funció del tipus de curs podran comunicar-se a la Universitat de Girona per al registre i reconeixement de
la formació rebuda i l’obtenció de serveis, i a institucions o empreses sol·licitants de l’activitat formativa o amb les que existeixi conveni de col·laboració.
L’alumne en qualsevol moment podrà exercir els drets a accedir a les dades, rectificar- les, suprimir-les, sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se.
https://www.fundacioudg.org/ca/p/proteccio-de-dades.html

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació a les proves, signo la present declaració de responsabilitat i
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Data i signatura
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