FULL D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ANIMALS
PROPIETARI
Nom i cognoms: ......................................................................................................
DNI: ........................................................................................................................
Adreça: ...................................................................................................................
Telèfon: ..................................................................................................................
Títol de possessió de l’animal (comprovants): .......................................................
RESSENYA DE L’ANIMAL
Raça: .......................................................................................................................
Sexe: .......................................................................................................................
Nom: .......................................................................................................................
Data de naixement: .................................................................................................
Grandària: ...............................................................................................................
Signes particulars del tatuatge: ................................................................................
Codi d’identificació del RIVIA: ...............................................................................
Cartilla sanitària:
-Última vacunació antiràbica: …………………………………………….
-Altres tractaments:
OBSERVACIONS
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
En l’Alcúdia, ........... de .................................. de ..................

Signat: ...................................................................
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. L'Ajuntament de l'Alcúdia
l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la inscripció en el registre municipal d’animals.
Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb
el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades,
dirigintse a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre

el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció
de dades en: dpd@lalcudia.com.
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Annex I
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA POSSESSIÓ DE MASCOTES

En/Na..........................................................................................., major d’edat, veí de
........................., amb domicili al ....................... ..........................................
amb NIF : ...........................

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT
Que ostente la possessió de l’animal, per al que es sol·licita la inscripció en el
Registre Municipal d’Animals de Companyia, sense haver violat en cap moment la
legislació vigent.
Les dades identificatives de l’animal son les següents:
Espècie i raça .........................................., nom ...............................................
data de naixement..................................,sexe............. ,color ......................., codi
d’identificació (RIVIA) .........................................., localització de l’alberg habitual de
l’animal: ......................................... ..........................................
I perquè conste, estenc aquesta declaració a
L’Alcúdia, ......... de ........................de .............

Signat: ..................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. L'Ajuntament de l'Alcúdia
l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la inscripció en el registre municipal d’animals.
Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb
el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades,
dirigintse a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre

el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció
de dades en: dpd@lalcudia.com.
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