
 

   

  

 
 
  
 
 
Qualsevol entitat que vulgui participar a alguna de les activitats organitzades des del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat haurà de fer entrega de la següent documentació: 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Es tracta d’un document de declaració de responsabilitat on les entitats 
comuniquen al CEBLLOB que els usuaris i usuàries de la seva entitat han 
declarat, per escrit, complir una sèrie de requisits relacionats amb la COVID-
19. Aquesta declaració, ha d’estar signada pel representant de cada entitat, i 
s’ha de fer arribar escanejada per correu a comite@cebllob.cat , a l’atenció 
de Alex Gómez. 
 
- Declaració responsable d’entitats 

 
 
CONTRACTE D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES ENTRE ENTITATS/CENTRES 
EDUCATIUS I EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT 
 

Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat i en relació a la Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, volem recordar-vos la necessitat que per Llei, s´ha 
d’estar regulat i actualitzat per a la seguretat de les seves dades, les dels seus 
socis, clients, usuaris, proveïdors i altres actius que la seva organització pugui 
utilitzar. D’aquesta manera garantim complir amb aquesta normativa 
sancionadora. Aquest document, ha d’estar signat per l’encarregat de 
tractament de dades de l’entitat/centre educatiu, i s’ha de fer arribar 
escanejat per correu a eva@cebllob.cat , a l’atenció de Eva Calbó. 
 
- Protecció de dades 

 

 

MANIFEST DE COMPROMÍS JUGA VERD PLAY 
 
El manifest de compromís l’hauran de signar totes aquelles entitats 
participants a les competicions comarcals organitzades pel Consell Esportiu 
del Baix Llobregat, amb l’objectiu de complir els compromisos que 
s’estableixen envers la participació i promoció dels valors educatius en les 
competicions escolars. Aquest manifest, ha d’estar signat pel representant de 
cada entitat, i s’ha de fer arribar escanejat per correu a 
jugaverdplay@cebllob.cat , a l’atenció de Rocío Toré. 
 
- Manifest de compromís. 
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Documents complementaris relacionats amb les obligacions de les entitats: 
 
- En relació a la declaració responsable: 

 
o Model Declaració responsable majors d’edat 
o Model Declaració responsable menors d’edat 

 
- En relació a la Llei de Protecció de dades de caràcter personal: 

 

o Model de clàusula de recollida de dades (menors d’edat) 
o Model de clàusula de recollida de dades (majors d’edat) 
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