
SOL·LICITUD DE COL·LEGIACIÓ 

Dades públiques 

Nom 1er.Cognom 2on.Cognom 

Titulació Centre Any 

Persones en exercici 

Adreça professional: 

Exercent No exercent 

Codi Postal: Població: 

Telèfons professionals* 

Adreça correu electrònic professional* 

Vull rebre tota la correspondència a aquesta adreça pública (si no es marca la casella, s’enviarà a l'adreça privada). 

No vull rebre correspondència comercial (casella marcada). 

* Els camps amb un asterisc no son obligatoris, però en cas que desitgeu que es donin al públic podeu emplenar-los.

Activitat 

1. Clínica d’animals domèstics:

Animals de companyia Animals exòtics Cavalls 

2. Clínica d’animals d’abast:

Porcs Boví Petits remugants 

Aviram Conills Abelles Peixos 

3. Higiene alimentària 

4. Indústria farmacèutica 

5. Escorxadors 

6. Agricultura i producció d’animals 

7. Salut pública 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Estabulari i investigació 

Medi Ambient
Docència
Tècnic comercial 

Veterinària legal 

13. 

14. 

15. 

16. 

Adm. pública 

Empresa 

Benestar 

Altres (especificar): 

Dades privades 

DNI/NIE: Data de naixement: Lloc naixement: Nacionalitat Sexe 
Home Dona 

Adreça particular: Codi Postal: Població: Província: 

Comarca: Telèfon: Mòbil: 

Adreça correu electrònic: 

Títol 
Nacional Comunitari Extracomunitari

Mitjà preferent de notificacions administratives 

Adreça postal     Correu electrònic 



CLÀUSULA PER A COL·LEGIATS 

BARCELONA, a..…. de……………… de ……………… 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem 

que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COL.LEGI OFICIAL DE 

VETERINARIS DE BARCELONA amb CIF Q0871001D i domicili social situat en REPUBLICA L'ARGENTINA 25 

08023, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de 

conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la 

possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les 

transferències internacionals que COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA té previst realitzar: 

− Finalitat: Gestió de l'acció formativa

− Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat

anteriorment esmentada.

− Base legítima: El consentiment de l'interessat.

− Finalitat: Gestió de la participació en les ponències, conferències i/o jornades organitzades per

l'entitat

− Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat

anteriorment esmentada.

− Base legítima: El consentiment de l'interessat.

− Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la

normativa a la qual està subjecta l'entitat

− Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les

accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.

− Base legítima: El compliment d'una llei.

− Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o

administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les

obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de

la cessió és el compliment d'una llei.

− Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

− Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei General Tributària.

− Base legítima: El compliment d'una llei.

− Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària,

Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la

finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable.

A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

− Finalitat: Captació, registre i tractament d'imatges de les imatges captades mitjançant

fotografies i/o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa

i/o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les en la pàgina web i/o xarxes socials de

l'entitat

− Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

− Base legítima: El consentiment de l'interessat.



Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per a utilitzar les imatges captades 

mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada. 

 SI AUTORITZO el tractament de les imatges. 

 NO AUTORITZO el tractament de les imatges. 

− Finalitat: Registre de la sol·licitud com a col·legiat de l'entitat, així com la gestió de les condicions

i serveis al col·legiat

− Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat

anteriorment esmentada.

− Base legítima: L'interès públic o exercici de Poders Públics.

− Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a CGAE, Consell de

l'Advocacia, Empreses colab., Comissió de Asist. Jurídica Gratuïta, Òrgans Jurisdiccionals i de

Justícia, Estadístiques Oficials amb la finalitat de complir amb les obligacions administratives,

tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base

legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

Tanmateix, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a 

l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es  o al telèfon 902 877 192.  

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir 

els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al 

tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al 

tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic 

COVB@COVB.CAT. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que 

consideri oportuna.  

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència 

s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades amb anterioritat. 

El COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa que amb la signatura del present document 

atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment. 

Nom i cognoms: 

DNI: 

mailto:dpd.cliente@conversia.es
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