Concello de Poio

ALTA CENSO
ANIMAIS
DOMÉSTICOS OU
SALVAXES EN
CATIVIDADE

Espacio reservado para a etiqueta
cos datos do Rexistro

1. DATOS DO/DA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primeiro apelido:
Enderezo:
C.P.:
Correo electrónico:

Nome ou razón social :
Segundo apelido:
Municipio:

Provincia:
Teléfono(s):

/

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE, CIF:
Primeiro apelido:
Enderezo:
C.P.:
Correo electrónico:

Nome ou razón social :
Segundo apelido:
Municipio:

Provincia:
Teléfono(s):

/

3. EXPÓN
É propietario posuidor dun / dunha :
Raza :
Data nacemento :

Cor :

Nome :

Nº microchip :

4. SOLICITA
O censo do animal no censo municipal de animais domésticos e salvaxes en catividade.

5. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20
Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

ANEXO Á SOLICITUDE
Concello de Poio

En

,a

Sr. Alcalde do Ilmo. Concello de Poio

de

de 20
Sinatura

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado ou
documental, cuxo responsable é o CONCELLO DE POIO con domicilio na Praza do Mosteiro nº 1. 36995 POIO (Pontevedra), onde poderá exercitar
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito.
Mediante a facilitación dos seus datos persoais, os titulares dos mesmos consinten expresamente o tratamento dos mesmos coa finalidade de levar a
cabo a tramitación da documentación aportada polo solicitante ao CONCELLO DE POIO.
Así mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa
estritamente necesario para a correcta prestación de servizos aos usuarios ou sexa de obrigado cumprimento pola lei.

