DOCUMENT
MODIFICACIÓ DE DADES

Ferran Puig, 15
08023 BARCELONA
Tel. 93 418 92 94

Codi microxip
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
Adreça
Població i Codi Postal

Província

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els signants queden informats que les seves dades seran incorporades a un fitxer informatitzat
sota la responsabilitat del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CONSELL) amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud d’incorporació al registre de l’AIAC, i que també
podran ser cedides per la seva incorporació al Registre general d’animals de companyia, de la Generalitat de Catalunya i als Registres censals municipals catalans sempre que existeixin els
oportuns convenis de col·laboració entre el CONSELL i la Generalitat o els Ajuntaments corresponents pel compliment de la legislació de protecció dels animals.
A la pàgina web www.veterinaris.cat podrà consultar la llista actualitzada d'ajuntaments, consells comarcals, i altres administracions amb qui el Consell té subscrits convenis de col·laboració.
Així mateix autoritzen al CONSELL per al tractament de les seves dades personals i per a la seva cessió a tercers en compliment dels objectius de l'AIAC (localització del
propietari/posseïdor i compliment de la legislació vigent sobre protecció d’animals en els casos del seu abandonament), i a l’Administració en els supòsits legalment establerts.
Els signants podran accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les, i també, oposar-se al seu tractament o cessió d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter
personal.
El responsable del fitxer és el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb domicili al carrer Ferran Puig, 15, 08023-Barcelona, tel. 934 189 294, Fax 932 547 483, e-mail:
aiac@veterinaris.cat, web: www.veterinaris.cat. Telèfon 24 hores AIAC ANIMALES PERDUTS O TROBATS 902 17 04 01.
Els signants garanteixen la veracitat de les dades anteriorment consignades i es comprometen a comunicar puntualment al CONSELL qualsevol variació de les mateixes.

Veterinari/a responsable del
canvi que es sol·licita

Signat

Signatura Propietari/Posseïdor

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

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

Data

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

