ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK
ERREGISTRATZEKO ESKABIDEA

ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-Abizenak
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Nor:

NAN
Interesduna
Noren izenean .......................................................................................................
Ordezkatuaren IFZ: ..............................................................................................

Helbidea
Herria

PK

Probintzia

E-maila

Telefonoa

Sakelakoaren zk.

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia zenbakia: 48046-….-……..

AZALPENA - ESKAERA
Expone - Solicita
Adinduna naiz eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia dut: 48046. Arriskutsuak izan daitezkeen
Animaliak izateko Erregimen Juridikoari buruzko 50/1999 Legeko 6. artikuluarekin bat nator, eta orri honen atzealdean
azaltzen diren ziurtagirien arabera eskatzen dut Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Udal Erregistroan inskribatzea.
Honako datu-ezaugarri hauek ditu animaliak:

ANIMALIAREN DATUAK
Mikrotxip zk.:

Izena

Mestizoa
Garbia
Arraza ………………….…….………………….
Identifikatzeko ezaugarriak

Esterilizaturik

Bai
Ez

Sexua

Arra
Emea

Ohiko bizilekua
Animaliaren
funtzioa:

Gizakiekin batera bizitzeko
Zaintza edo babesa
Beste batzuk (Azaldu) …………………………………………………………………………

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).

Gernika-Lumon, ..........(e)ko …………………… ren …… (e)an.
Sinadura

INPRIMATU

GARBITU

GERNIKA-LUMOKO UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARIA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK
ERREGISTRATZEKO ESKABIDEA

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (jatorrizkoak eta fotokopiak, konpultsatzeko)

 Foru Plaza, 3  48300 GERNIKA-LUMO   94 627 02 00   94 625 75 42  @ haz@gernika-lumo.net   www.gernika-lumo.net

□ Eskatzailearen NAN.
□ Erantzukizun zibileko aseguru poliza, gutxienez 120.000 eurokoa, animaliak egindako kalteak
direla kausa, nahiz eta beste pertsona batek zaindu. Edozein kasutan ere, kontratazioak
egiaztagiri baten bidez onetsita egon beharko du, 101/2004 Dekretuko III. eranskinean jasotako
ereduaren araberakoaren bidez. Egiaztagiria aseguru-etxeak egindakoa izango da. Bertan,
aseguruak babestutako txakurraren identifikazioari berariazko erreferentzia egingo zaio eta
aseguruaren efektu-data eta mugaeguna zehaztuko dira. Txakurraren jabearen ardura izango da
animalia bizi den artean erantzukizun zibilerako aseguru horren babespean edukitzea eta
asegurua indarrean mantentzea, horretarako beharrezko berritzeak eginez.
□ Poliza horren ordainagiria.
□ Animaliaren osasun-kartilla.
□ Albaitaritza agiria, berriki emana, batetik, animaliaren osasun egoera adieraziko lukeena, eta,
bestetik, oso arriskutsu egingo lukeen gaixotasunik eta arazorik ez izatea.
□ Txakurraren espeziea erregistratzeko orria.
□ Animalia esterilizaturik dagoen egiaztagiria, hala badagokio.

