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ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA
Eskatzailearen izena eta bi abizenak
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ESKAERAREN ZERGATIA:
Baimen eskaera berria

Baimena berritzea
Adierazi berritu beharreko baimenaren zk.:

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
NANaren fotokopia
Eskatzailearen 2 argazki berriak (NAN tamainakoak eta koloretan)
Zigor-aurrekariak eskatzeko baimena
Abenduaren 23ko 50/1.999 Legearen 13. artikuluan finkatutako zigor osagarrietakorik ez
izatearen zinpeko aitorpena.
Gaitasun fisiko eta psikikoaren agiria
Erantzukizun zibileko aseguru-poliza (Gutxienez 120.000 €koa). Eta polizaren ordainagiria.
Txakurra erroldatu zeneko inprimakia.
Udal-tasaren ordainagiria
Data

Sinadura

EGINBIDEA:
Eguneratze-agiri hau egin da, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko baimena. Behin, eskatzaileak
zigor-aurrekaririk ez daukala behin egiaztatu eta gero, baimenaren baliotasuna arriskutsuak izan daitezken
animaliak edukitzeko baimen-txartelaren geroko jaulkitzearen baldintzapean egongo da beti. Arriskutsuak izan
daitezkeen animaliak edukitzeko baimenaren geroko jaulkitzeak herritarrak animalia-mota hori eduki eta erabili
ahal izateko eskubidea ematen du. Hori ez da eragozpen izango, hala ere, erabiltzaileak lizentzia lortzeko
baldintzak betetzen ez baditu Udalak lizentzia baliogabetu ahal izateko.
Agiri honen hartzaile den pertsona behartuta dago arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko baldintza
guztiak betetzera.
UDALTZAINBURUA

Legazpin,
Agiri honek ez du baliorik izango bulegoaren zigilurik eta ordainketa-agiririk gabe, hala badagokio.
GARRANTZITSUA:
Administrazio-agintari eskudunak emandako edo homologatutako gaitasun-agiria daukaten trebatzaileek
animaliak zaintza eta defentsarako trebatu beharko dituzte. Lizentzia hau ez da aplikagarria izango horretarako,
eta, hortaz, jakinarazpen honek ez du ondoriorik.
Inprimaki honetako datuak udal eskumenen jardunean jaso dira dagokion prozedura egoki kudeatzeko, eta, legez beharrezkoa bada, datuok
egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste Herri Administrazioei kontsultatuz. Datu hauek Legazpiko Udalaren Informazio Sisteman sartuko dira,
eta hirugarrenei utzi ahal izango zaizkie datu pertsonalak babesteko legerian aurreikusitako kasuetan bakarrik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko,
ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, jo HAZera (Herritarren Arreta Zerbitzua) edo Udalaren Egoitza Elektronikora
(https://egoitza.legazpi.eus helbidean). Erreklamazioa aurkezteko aukera ere baduzu: Legazpiko Udaleko Datuak Babesteko Ordezkariaren
aurrean (dpd@legazpi.eus posta elektronikoan) edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus helbidean).

