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MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 
D./Dª        _, con DNI 

número   , como pai/nai/titor legal do  alumno/a 

  _, matriculado no curso 

  , do centro educativo  _ 

 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 

clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 

preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

 
- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 

seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

educativo. 

 
- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e 

sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 

persoa coordinadora COVID do centro. 

 
 
 

En  , a  de  de 2020. 

 
 

 
ASDO.    

 
 
 
 
 
 
 
De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de 
información na recollida de datos informámoslle de que os datos de carácter persoal que nos forneceu nesta e outras comunicacións mantidas con vostede 
serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade do CPR Fillas de María Inmaculada. A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma 
adecuada a prestación do servizo que nos requiriu. Así mesmo estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións legalmente permitidas. Os datos 
solicitados a través desta e outras comunicacións son de subministración obrigatoria para a prestación do servizo. Estes son adecuados, pertinentes e non 
excesivos. A súa negativa a fornecer os datos solicitados implica a imposibilidade prestarlle o servizo. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercitar os 
correspondente dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante o CPR Fillas de María 
Inmaculada como responsables do ficheiro. Os dereitos mencionados pódeos exercitar a través do teléfono e correos electrónicos citados na cabeceira. 
 


