ANNEX 3

DECLARACIÓ DE L’ÚS PARTICULAR DE GOSSOS A LA FIRA DEL RAM 2021
1. DADES PERSONALS
Nom i Cognoms

DNI/NIF

Adreça

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

2. IDENTIFICACIÓ DE L’ANIMAL
Nom dels gossos
Núm. de gossos
Domicili
Població

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

A026-S-PDP-V001

UT- PS - PROMOCIÓ ECONÒMICA

Declaro responsablement,
- Que els esmentats gossos els tinc per a ús particular sense fer cria ni cap activitat comercial motiu pel que no he de
tramitar el registre de Nucli Zoològic
- Que disposo de les corresponents llicències i registres censals dels esmentat gossos

-

Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l’Ajuntament pot
comprovar la veracitat de les dades declarades

Tordera,
de/d’
Signatura del sol·licitant,

de

 Abans de signar aquest document, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta seguidament.
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ANNEX 3

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Termini de conservació

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les Bases reguladores
per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local amb motiu de la
celebració de la Fira-Mercat del Ram de Tordera 2021.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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