DIR 3 de l'Entitat:
Codi SIA del Procediment:

L01070624
2094195

Sol·licitud d'inscripció al cens d'ADN CAN
Dades de l'interessat
Tipus de persona NIF/CIF

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Primer cognom

Segon cognom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Dades del representant
Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Poder de representació que ostenta

Nom del Conveni

(Solament si Poder de representació que ostenta = Estic adherit a un conveni amb aquesta administració per representar a l'interessat)

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Correu electrònic

Pais

Tipus Via

Província

Adreça

Exposa / Sol·licita
Exposa

Sol·licita

Mòbil

Municipi

Nucli disseminat

Nombre / Km Bloc

Codi Postal

Escala Planta Porta Extra

Documentació Obligatòria
Dades d'identificació
Targeta sanitària de l'animal

Documentació a aportar segons el cas
Autorització de representació

Declaro
Declaro que conec la política que aplica en quan a protecció de dades personals.
Particularitats i informació relativa sobre protecció de dades
L'Ajuntament de Son Servera garanteix el deure a la confidencialitat legal i, per tant, adopta les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat, i que legalment esdevenguin necessàries a fi d'evitar-ne la
pèrdua, l’ús incorrecte o l'accés de tercers no autoritzats de les dades de caràcter personal que es s’exposen aquí.
En tot cas, controlam periòdicament els nostres sistemes per tal de detectar possibles vulnerabilitats i atacs.
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (BOE núm. 294 de 6 de desembre de 2018) i del deure a la confidencialitat, s’adverteix que l’
Ajuntament de Son Servera no compartirà la vostra informació personal, a excepció de l’autorització expressa de la
persona usuària o afectada. Tampoc no utilitzarem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de
l'expressada

en

aquesta

política

de

privacitat.

La base legal per al tractament de les vostres dades està fundada en l'obtenció del vostre consentiment, d'acord
amb l'article 6 de la Llei orgànica 5/2018 i de l’article 6.1.a del Reglament (UE) 679/2016. No obstant això, la persona
usuària ha de conèixer l'existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la
licitud

del

tractament

basat

en

el

consentiment

previ

a

la

retirada.

La base de dades no realitza cessions de dades a terceres persones ni transferències internacionals que no siguin
aquelles permeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, tret que estiguin expressament consentides per
la persona usuària. Per tant, totes aquelles cessions de dades que s'efectuïn es faran sota el marc de protecció
regulat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o sempre que siguin consentides expressament per la
persona usuària i en països la seguretat i confidencialitat dels quals estiguin garantides.
Finalitat del tractament
Les

dades

a)

Gestionar-ne

b)

Inscripció

són

tractades
el
en

registre
el

amb
en
Registre

les
la

finalitats
Plataforma

Municipal

següents:
ADN
de

CAN.
Cans.

c) Instrucció d’expedients administratius.
Recopilació de les dades i durada del manteniment
La recopilació de les dades es duu a terme per mitjà d'un formulari de registre i d’introducció de dades per part del
personal veterinari col·laborador en el projecte, així com pel mateix Ajuntament de Son Servera una vegada s'hagin

duit a terme les diferents proves de conformitat amb les mostres recollides a l'efecte de completar la campanya
A

D

N

C

A

N

Les dades rebudes es mantendran en la base de dades de CAN ID durant el temps necessari per gestionar la
participació en el projecte ADN CAN, sempre atenent la voluntat de la persona usuària. Per defecte, les dades
personals es guarden fins que se’n revoqui el consentiment o fins que se n’exerciti el dret de supressió.
Per mitjà d’aquesta sol·licitud, garantiu que les dades personals proporcionades són certes i exactes, i us
comprometeu a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. En cas que aporteu dades personals de tercers, sou
responsables d'haver-los informat i d’haver-ne obtengut el consentiment per tal de ser aportats amb les finalitats
indicades en els apartats corresponents d’aquesta política de privacitat.
Legitimació i finalitat del tractament
La base legal que ens permet tractar les vostres dades és únicament el vostre consentiment, de conformitat amb
l'article 6 de la Llei orgànica 5/2018 i de l’article 6.1.a del Reglament (UE) 679/2016 RGPD. La finalitat del tractament
és la de tramitar actuacions i procediments administratius.
Categoria dels destinataris de les dades personals
Totes les utilitats de tractament gestionades per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels
serveis

i

han

estat

seleccionades

atenent

el

compliment

de

la

legalitat

vigent.

Treballam estretament amb tercers que poden ser els destinataris de les vostres dades personals, com per exemple
el nostre servidor d’hosting o de plataforma web, VETGENOMICS amb CIF: B65461857 o FAR, GABINET D'ESTUDIS
a m b
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En qualsevol cas, la confidencialitat i les exigències establertes per la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades està totalment garantida per l’Ajuntament de Son Servera.
Exercici dels drets de la persona interessada
Una vegada que com a persones usuàries de la plataforma ADN CAN ens heu facilitat les vostres dades personals, la
legislació vigent us permet gestionar les vostres dades:
per sol·licitar l'accés a les dades personals
per sol·licitar-ne la rectificació o supressió
per sol·licitar la limitació del vostre tractament
per oposar-vos al tractament
per

sol·licitar

la

portabilitat

de

les

dades

D’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, per exercir qualssevol dels drets
descrits, la persona interessada ha d’entregar aquesta sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI,
passaport o altre document vàlid que l’identifiqui. Per això, ha de trametre aquesta sol·licitud a l’adreça postal
de l’Ajuntament o a l'adreça de correu següent: mediambient@sonservera.es.
Responsable de les dades

.

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Son Servera, amb CIF núm. P0706200C i domicili a la plaça de Sant
Ignasi,

1,

07550

Son

Servera.

Als efectes de l’article 86 del Reglament (UE) 2016/679, el tractament de dades relatives a infraccions i sancions
administratives, inclòs el manteniment de registres relacionats amb aquestes, exigeix que els responsables d’
aquests tractaments siguin els òrgans competents per a la instrucció del procediment sancionador, per a la
declaració

de

les

infraccions

o

la

imposició

de

les

sancions.

D’acord amb l’article 82 del Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i
l'aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà (BOCAIB núm. 65 de
28 de maig de 1994), correspon a l’Ajuntament de Son Servera tramitar i en el seu cas resoldre els corresponents
expedients sancionadors per infraccions de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en
l'entorn humà.
Acceptació i consentiment
La persona usuària declara haver estat informada de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i
n’accepta i consent el tractament per part de l'Ajuntament de Son Servera en la forma i per a les finalitats indicades
en aquesta política de privacitat.

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Son Servera

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://sonservera.eadministracio.cat/privacy

Signatura
PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'entitat realitzi consultes de les dades del sol·licitant/representant a través de la Plataforma
d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables
Signatura

Municipi
En

Data
, el
(dd/mm/aaaa)

