FITXA COL·LEGIAL
Número col·legiació

FOTO

Data alta col·legiació

DADES PRIVADES
COGNOMS
NOM
DNI/NIF
DATA NAIXEMENT
ADREÇA
CP I POBLACIÓ
TELÈFON MÒBIL
TELÈFON CASA
ADREÇA ELECTRÒNICA

DADES PÚBLIQUES
UNIVERSITAT TÍTOL
DATA OBTENCIÓ TÍTOL
DOCTORAT
ALTRES ESTUDIS (especificar)

CENTRE VETERINARI (omplir, si s'escau)
NOM EMPRESA
ADREÇA, CP I POBLACIÓ
TELÈFON

Girona, a ___ de ________ del 20__

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema
de tractament titularitat de Col·legi de Veterinaris de Girona amb CIF Q1771001C i domicili social situat carrer Cor de Maria, 10 entresòl 3, 17002 Girona.
A continuació, es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.
Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i
les transferències internacionals que Col·legi de Veterinaris de Girona té previst realitzar:
–
Finalitat: Registre de la sol·licitud com a col·legiat de l'entitat, així com la gestió de les condicions i serveis al col·legiat.
–
Termini de conservació: Durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
–
Base legítima: L'interès públic o exercici de Poders Públics.
–
Cessions: S'informa també de les possibles cessions a tercers, organismes públics o privats que resultin necessaris per a la prestació de serveis
d'aquest col·legi professional.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o al telèfon
902 877 192.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al
tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o l’adreça electrònica colvetgi@covgi.cat Podrà dirigir-se a l'Autoritat
competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
El Col·legi de Veterinaris de Girona informa que, amb la signatura del present document, atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les
finalitats esmentades anteriorment.

