AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE DADES PER A L’ACTUALITZACIÓ AL NOU
CENS GENÈTIC DELS GOSSOS AMB MOSTRES D’ADN
DADES DEL PROPIETARI DEL GOS
Nom i cognoms, o raó social:

Document d’identificació:

Adreça:
Mòbil:

Correu electrònic:

DADES DEL GOS
Nom:

Num. identificació:

Data naixement:

He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.
Informació bàsica sobre protecció de dades
✘

Responsable

Ajuntament de Montmeló

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de
les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació
addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web.

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l’acompanya puguin ser utilitzats per a l’enviament d’informació d’interès general.
Informació bàsica sobre protecció de dades
✘

Responsable

Ajuntament de Montmeló

Finalitat

Informar sobre les activitats que es realitzen pel Ajuntament de Montmeló.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de
les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació
addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web.

Plaça de la Vila, 1

·

08160 MONTMELÓ

· Tel. 93 572 00 00 · NIF P0813400I · www.montmelo.cat · ajuntament@montmelo.cat

Telèfon:

Signatura
✘

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l’entitat realitzi consultes de les dades del sol·lictant /
representant a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades i altres serveis interoperables.

Montmeló,

de/d’

de 20

[Signatura del sol·licitant o representant legal]

