Ferran Puig, 15 · 08023 BCN
www.veterinaris.cat

DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE DADES

T 93 418 92 94
F 93 254 74 83

T 24 h. 902 170 401

Codi microxip

aiac@veterinaris.cat

Propietari / Posseïdor

Cognoms, Nom / De nominació Social (Persona jurídica)

DNI/CIF/Passaport/Targeta Resident
Si és persona jurídica: Cognom i nom de representant

□

DNI:

Si s persona jurídica: Cognom i nom de representant
DNI:
Modificació dades de propietari/posseïdor (no vàlid per canvi de titular). Dades correctes:
Propietari / Posseïdor

DNI/CIF/Passaport/Targeta Resident

Per la modificació de dades de nom i DNI propietari / posseïdor i per la tramitació de canvis de domicili, modificacions i baixes:
A.
Si qui comunica és el propietari/posseïdor, és obligatori adjuntar fotocòpia del seu DNI/CIF/Passaport/Targeta resident i la seva firma.
B.
Si qui comunica és el veterinari, cal que s’identifiqui obligatòriament en l’apartat inferior de “veterinari” i el signi junt amb el propietari/posseïdor.
No caldrà aportar copia del DNI/CIF/Passaport/Targeta resident del propietari/posseïdor. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la
signatura del propietari/posseïdor, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota la responsabilitat del veterinari signant.

□

CANVI DOMICILI PROPIETARI/POSSEÏDOR
Adreça
Població i Codi Postal

□

Província

MODIFICACIÓ DE TELÈFONS
Telèfons
Fax / e-mail

□

BAIXA
Data baixa

□

Mort

□

Eutanàsia

□

□

Pèrdua (fa + 2 anys)

Trasllat altre Arxiu / Comunitat
Indicar destí ...............................

□

ALTRES MODIFICACIONS
Nom Animal
Raça

Sexe

Data naixement

□

Data identificació

CANVI DOMICILI ANIMAL

(Només si l'adreça és diferent de la del propietari/posseïdor, detalli-la a continuació)

Adreça
Població i Codi Postal

Província

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal:
Responsable: Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (d'ara endavant, el Consell), amb domicili al c/Ferran Puig, núm. 15, 08023 de Barcelona. Dades de contacte del delegat
de protecció de dades: protecciodades@veterinaris.cat
Finalitat: Atendre la seva sol·licitud d'incorporació a l'Arxiu d’Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) per localitzar-lo en cas de pèrdua de la seva mascota i compliment de la
legislació sobre protecció d'animals.
Legitimació: La sol·licitud de la inscripció a l'AIAC.
Destinataris: Les seves dades podran ser cedides a tercers amb les finalitats indicades i per incorporar-les al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de
Catalunya i als registres censals municipals catalans, sempre que s'hagin signat els convenis respectius entre el Consell, la Generalitat i/o els ajuntaments per al compliment de la
legislació sobre protecció d'animals. A la pàgina web www.veterinaris.cat podrà consultar la llista actualitzada de convenis subscrits.
Drets: Pot dirigir-se al Consell a les seves oficines o per correu electrònic a exercicidrets@veterinaris.cat per exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat o altres drets, com s'explica en la “Informació addicional”.
Informació addicional: Pot obtenir-la al nostre web www.veterinaris.cat, a l'apartat "Política protecció de Dades": http://www.veterinaris.cat/commonfiles/protecciodades.asp
Les persones signants garanteixen la veracitat de les dades anteriorment consignades i es comprometen a comunicar puntualment al CONSELL qualsevol modificació.

Veterinari/a responsable del
canvi que es sol·licita

Signat

Signatura Propietari/Posseïdor

..................................................
Col·legiat/da Núm. ....................
Col·legi de . .....................................

Data .................................

Data

................................................

