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AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR UN CANVI DE PROPIETARI/POSSEÏDOR

En/Na& & & ...................................................................................................................................& & amb& & & domicili& & al& carrer&
............................................................................& núm..& ..................& de& ...................................................,& i& DNI& ....................................& com& a&
propietari/posseïdor& de& l’animal& de& l’espècie& .............................................................& identificat& amb& el& número& de& microxip&
.....................................&mitjançant&el&&present&&document&
&

AUTORITZO
&
al&veterinari/a&.....................................................................................&amb&número&de&col·legiat&..............&del&Col·legi&
Oficial&de&Veterinaris&de&.........................................&per&tal&que&realitzi&les&actuacions&oportunes&davant&l’Arxiu&&d’Identificació&
d’Animals&de&Companyia&(AIAC)&del&Consell&de&Col·legis&Veterinaris&de&Catalunya&(CONSELL),&per&poder&fer&el&canvi&de&
titularitat& d’aquest& animal& a& favor& de& en/na&.................................................................................& amb& DNI.& ....................................& que& és&
des&del&dia&..........................&el&seu&nou&propietari/posseïdor.&
&
I&per&que&així&consti,&llegit&el&present&document&el&signo&en&prova&de&conformitat,&a&la&ciutat&de&&...............................&el&dia&
............&de&....................&de&20.....&&&
&
Ho&signa&també&el/la&veterinari&............................................................................&col·legiat&de&................................&com&a&prova&que&les&
dades&de&persona&que&autoritza&i&la&seva&firma&són&correctes&per&haver&estat&estampades&davant&seu.&
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.

&
&
D./Dª....................................&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D./Dª..................................................................................................&
Propietari/posseïdor&que&autoritza&&&&&&&&&&&&&&&&Col·legiat/da&núm.&...................&&Província&.......................&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Signatura&veterinari&davant&el&qual&el&propietari/posseïdor&subscribeix&autorització&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&
&
&

&

Aquest document no és vàlid si la autorització no ha sigut atorgada i firmada en presència de veterinari, i s’acompanya de l’oportú
document de canvi de propietari/posseïdor de l’AIAC. Opcionalment es pot acompanyar fotocòpia del DNI del propietari/posseïdor que
dóna l’autorització.

