FORMULARI DE DENÚNCIA
Al Col·legi de Veterinaris de Girona
1. IDENTIFICACIÓ DEL DENUNCIANT (propietari de l’animal)
Nom:

Cognoms:

DNI/NIE:

Tel.:

Domicili:
Municipi:

Província

Adreça electrònica:

2. IDENTIFICACIÓ DEL DENUNCIAT
Nom:

Cognoms:

Domicili professional:
Municipi:

Província

Activitat:

Núm. Col·legiat:

3.

MOTIU DE LA DENÚNCIA: RELACIÓ DELS FETS (detallar les circumstàncies de la
denúncia i datar els fets denunciats)
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RELACIÓ DELS DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro, sota la meva responsabilitat, que els fets que consten en aquesta denuncia son certs.

5. SOL·LICITUD
En virtut del que s’ha exposat, SOL·LICITO:
Primer.- Que es tingui aportat el present escrit juntament amb els documents que s’hi
acompanyen, s’admeti i es tingui per presentada la present denúncia als oportuns efectes.
Segon.-

Tercer.-

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem
que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de COL·LEGI DE VETERINARIS
DE GIRONA amb CIF Q1771001C i domicili social situat a Cor de Maria, 10, 17002 Girona, amb la finalitat
de poder atendre i respondre les seves queixes i reclamacions presentades davant d’aquesta Corporació
Professional. En compliment amb la normativa vigent, el COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE
BARCELONA informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat de que les seves dades seran comunicades en cas de ésser
necessari a: Administracions Públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la
comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació́ del servei anteriorment mencionat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats mencionades implica que no es pugui complir amb la prestació́
dels serveis objecte comentat anteriorment.
A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a
l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o a el telèfon 902 877192.
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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, 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 a l’adreça electrònica
colvetgi@covgi.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que
consideri oportuna.

En últim lloc, el COL·LEGI DE VETERINARIS DE GIRONA informa que, amb la firma del present
document, atorga el consentiment explícit pel tractament de les dades esmentades anteriorment.

Girona,

de/d’

de 202

Signatura
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