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DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D./Dª.________________________________________con DNI _________________ en condición de 

pai/nai/titor/a legal do alumno_______________________________, matriculado no curso 

___________ do colexio CPR Ayala S. Coop. G 

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 Narón, a ………….. de ……………………………………….. de ……………………. 

 

Asinado 

 

 

 

 

Protección de Datos: De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, 

informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é COLEGIO AYALA SOCIEDAD 

COOPERATIVA GALEGA, enderezo en RUA CRISTOBAL COLON, Nº 71, 15570 -NARON (A CORUÑA) e correo 

electrónico direccion@colegioayala.com. 

A finalidade deste  tratamento de datos e a de garantir a seguridade xeral e das persoas no marco da situación 

provocada pola COVID-19. Este está lexitimado polo art. 6.1 e 9.2 do RGPD que é o de garantir a interese vital do 

interesado e terceriros. 

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos 

seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos  en calquera 

momento. Para iso COLEGIO AYALA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA dispón de formularios específicos para 

facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, 

sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.  

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa 

endireccion@colegioayala.com.                                 

 


