Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Comunicació de vinculació d’una explotació ramadera a una entitat ramadera per a
la gestió telemàtica
Alta

Baixa

Dades de l’entitat ramadera
Cognoms i nom o raó social
Adreça

DNI/NIF/NIE
Municipi

Nom de/de la representant legal

Telèfon
DNI/NIF/NIE

Dades de la persona titular de l’explotació / les explotacions
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça de contacte

Telèfon

Correu electrònic

Nom de/de la representant legal

En qualitat de

DNI/NIF/NIE

Espècie/s i marques oficials vinculada/des a l’entitat ramadera

COMUNIQUEM:
Que la persona titular de l’explotació / les explotacions ramadera/es esmentat/ades autoritza
/ desautoritza
a l’entitat ramadera
signant, a realitzar les gestions relatives a les subexplotacions de les espècies esmentades de les explotacions relacionades, i a consultar
les dades de la resta d’espècies i explotacions ramaderes de les quals és titular.

Localitat i data

Signatura de la persona representant de l’entitat ramadera

Signatura de la persona titular de l’explotació ramadera /
les explotacions ramaderes

G

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades
en un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és la de gestionar la
relació, els tràmits i les sol·licituds internes de la persona interessada amb el DARP. El responsable del tractament i la tramitació d’aquestes
dades és el DARP. La informació sol·licitada a la persona interessada és obligatòria per a dur a terme la finalitat esmentada. Les dades
personals seran cedides, si s’escau, a les entitats determinades en el fitxer inscrit a l’APDCAT. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat al DARP: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona. Més informació a
www.gencat.cat/dar/lopd.

Subdirecció General de Ramaderia

Espai reservat a l’oficina comarcal
S’ha comprovat que les dades d’aquesta sol·licitud són
correctes

