
NOME E APELIDOS 3) DNI/NIF 

4) ENDEREZO FAMILIAR CÓDIGO POSTAL, LOCALIDADE E CONCELLO 

PROVINCIA 5) TELÉFONO DATA DE NACEMENTO (DDMMAA) 6) SEXO 

ATENCIÓN: ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS O MÁIS CLARAMENTE POSIBLE, CON 

TINTA NEGRA E LEA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUCCIÓNS. 

1.- Pegue (non grape) unha fotografía 

recente en cor tamaño carné no recadro 

reservado. 

2.- A sinatura debe realizarse en tinta negra 

dentro do recadro correspondente. Os 

trazos que superen o recadro non serán 

reproducidos na tarxeta. 

3.- No recadro NIF/DNI se non coñece o 

seu NIF (número de identificación fiscal), 

poña o seu DNI e se fose pasaporte ou 

permiso de residencia, deben engadir 

fotocopia do documento. 

4.- Indique se é Rúa, Praza, Avenida, 

Paseo, etc. É importante que o enderezo 

sexa correcto, xa que será a onde se envíe 

a tarxeta e a correspondencia relacionada 

con ela. 

5.- No recadro TELÉFONO, indique o 

prefixo provincial. 

6.- No recadro SEXO indique cun H (home) 

se é masculino e cun M (muller) se é 

feminino. 
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ASINAR DENTRO DO 
RECADRO CON TINTA 
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(esta sinatura é a que 

figurará na tarxeta) 
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FICHA TARXETA DO 

COLEXIO DE VETERINARIOS DE LUGO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SINATURA 

 

Información básica sobre proteción de datos 

No COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO tratamos a información que nos facilita co fin de realizar a tarxeta do 
colexiado. A base para o tratamento é a execución do contrato e o cumplimento de obligacións legais. Informámoslle que os seus datos 

persoais poden ser cedidos a terceiros para a fabricación da súa tarxeta ou debido a obligacións legais aplicables. A información vai ser 

almacenada durante o tempo que dure a colexiación, ata que o interesado pida o seu cese por cualquera motivo ou obriguen a súa 
conservación outras leis aplicables. Vostede ten dereito a obter a confirmación sobre si no COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE 

LUGO estamos a tratar os sus datos personais, así como a exercer os seus dereitos como interesado. Pode obter máis información 

dirixindose a Responsable: COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGO – CIF: Q2771001A – Dir. Postal: RÚA RAMÓN 

Y CAJAL, 2 – 3º, 27001, LUGO ( LUGO) – Teléfono: 982241193 Email: lugo@colvet.es 


