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AZALPENA - ESKAERA
Adinduna naizenez gero, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen eta martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren
eskakizunak beteta, honekin batera datozen eta orri honen atzealdean diren agirien arabera, lizentzia eskatzen dut
arriskutsua izan daitekeen animalia izateko, aipatutako arauekin bat etorrita.

ZINPEAN AITORTZEN DUT:
Ez dudala zigorrik izan, ez lege-hauste larri ez eta lege-hauste oso larriengatik ere, arriskutsuak izan daitezkeen
animalien jaurbide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13. artikuluko 3. atalekoa dela kausa. Hona
hemen artikulu horrek dakartzan zigor kausak: Konfiskatzea, dekomisoa, esterilizazioa edo animalia akabatzea,
establezimenduaren itxiera eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia edo trebatzailearen gaikuntzaziurtagiria aldi batez edo behin-betiko kentzea.
Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia eskatu nahian, martxoaren
22ko 287/2002 Errege Dekretuko 3.1.c artikuluarekin bat etorriz.
Norberaren datuen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legea betetzeko, honen bidez ohartarazten dizugu duen zure datuak fitxategi batean gordeko ditugula eta fitxategi horren titularra eta
erantzulea Gernika-Lumoko Udala dela.
Fitxategiaren helburua udal kudeaketari dagozkion lanak egin ahal izatea da, bere eskumenen barruan eta udal honek eskaintzen dituen zerbitzuak egoki betetzeko.
Indarreko legediaren arabera, eskubidea duzu datuok ikusteko, zuzentzeko, baliogabetzeko edota aurka egiteko. Horretarako, Gernika-Lumoko Idazkaritza Nagusira jotzea besterik ez duzu (Foru Plaza 3,
behea; Gernika-Lumo-48300).
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□ Eskatzailearen NAN.
□ Eskatzailearen argazki bi, egin berriak, txarteletan ipintzeko neurrikoak eta koloretakoak.
□ Gaitasun fisiko eta psikologikoaren gaineko ziurtagiria, azterketak egiteko zentro baimendu
batek emana lizentzia eskatu den egunaren aurreko hiru hilabetetan.

