NOTIFICACIÓ DE BAIXA TEMPORAL DE DIRECTOR/A
FACULTATIU/IVA D’UN CENTRE VETERINARI

Com a conseqüència de la crisis sanitària causada pel COVID-19, he patit un ERTO, motiu pel que els
informo que des del/a partir del dia ____ de _____________ de 20____, vaig deixar/deixaré de prestar
els meus serveis professionals com a Director/a Facultatiu/iva del centre veterinari denominat
________________________________________________________
situat a _________________________________________________________________ nº _________,
de _________________________________________, inscrit al Registre d’Activitats Veterinàries per a
l’exercici de la Clínica de Petits Animals (RACPA) del COVB.
Així mateix, els informo als oportuns efectes que no ha estat possible endur-me el material d’ús exclusiu
veterinari (certificats oficials, cartilles, documents d’identificació, etc...) de l’esmentat centre, ja que la
baixa és temporal.

____________________________________________ Col _________

I per que consti, en prova de conformitat, signo el present document a ______________, el dia _____ de ______
de 2020.

Firmat:

Col. Núm.: B-_________.

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat que les seves dades
seran incorporades a un fitxer informatitzat del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona amb la finalitat pròpia de gestió
administrativa y l’enviament d’informació i propostes d’aquells aspectes que vinculats al nostre ram puguin ser objectivament
d’interès per la seva professió. Així mateix, autoritza al Consell per al tractament de les seves dades personals i per a la seva cessió
a tercers en compliment dels seus objectius i obligacions legals. Autoritza la incorporació de les seves a un fitxer del CCVC amb la
finalitat de poder atendre la seva sol·licitud d’alta com a membre col·laborador de l’AIAC. Si desitja exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació o oposició, pot fer-ho adreçant-se a: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina
,25 – 08023 Barcelona, tel. 93-211.24.66, Fax 93-212.1208, e-mail: covb@covb.cat, Web: www.covb.cat
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