
 

Форма згоди 

Для  передачі ветеринарно-медичних даних 

в рамках рівного доступу до медичної допомоги 
 

 

ОБ'ЄКТ 

Медична допомога тварині, яка потребує солідарної допомоги. 

1.Ідентифікація тварини, яка отримує допомогу 
  
Вид :……………………………………… Ім’я :……………………………………….…………………… 
 
Ідентифікаційний номер : ……………………………………………………………………………...…. 
  

2. Ідентифікація власника (людини), яка привела тварину 
  
Прізвище  : …………………………….  Ім’я :………………………………………………..…………… 
 
Адреса :  …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ідентифікація третьої особи: ВЕТЕРИНАРИ ДЛЯ ВСІХ  “Vétérinaires pour tous”   
  
Регіон:     ……………………………………………………………….……………………………….  

Згода 
 
Я, нижчепідписаний, пані/пан  ……………………………………………………………………………. 
 
Уповноважую лікаря ветеринарної медицини ……………………………………………………….... 
 
• Повідомити необхідні медичні або хірургічні дані, які  пов’язані з  доглядом за моєю 

твариною, зазначеною в пункті 1, особі, зазначеній у пункті 3, з метою отримання 
фінансової допомоги для оплати ветеринарного рахунку після проведеного  медичного 
та/або хірургічного лікування. 

• Надіслати особі, зазначеній у пункті 3, копію рахунку на ветеринарну допомогу. 
• Ідентифікувати  мою тварину перед лікуванням, якщо вона ще не ідентифікована.    
• Передати мої персональні дані регіональній асоціації «Vétérinaires pour tous» в рамках 

фінансової підтримки ветеринарної допомоги, наданої моїй тварині. 
 
 
СКЛАДЕНО в .........................                                 дата   ........................,  
Написати «прочитано та погоджено» та підписати  
 
 
 
 
 

Цей документ буде 
пересланий ветеринаром  
в 
secretariatvpt@gmail.com 

 

У рамках плану «France relance», спрямованого, зокрема, на покращення управління 
ветеринарною допомогою, що надається тваринам найбільш знедолених людей, та 
розгортання солідарної ветеринарної медицини, регіональні асоціації, які є членами мережі  
«Ветеринари для всіх» можуть оплатити  частину допомоги, наданої тваринам, 
безпосередньо ветеринару-члену. 
 

Запитувана в цій формі інформація підлягає комп’ютеризованій обробці регіональною 
асоціацією «Ветеринар для всіх» з єдиною метою фінансової підтримки догляду за 
тваринами. 
 

Особою, відповідальною за це лікування, є: регіональна асоціація «Ветеринари для всіх», до 
якої було надіслано запит на відшкодування. 
 

Ця інформація призначена лише для членів офісу регіональноі асоціації «Ветеринар для всіх» 
і зберігатиметься протягом 5 років. 
 

Ніколи ця інформація не буде передана для використання в комерційних цілях. 
 
Ви маєте з вашою регіональною асоціацією «ветеринар для всіх» право на доступ, 
виправлення та видалення інформації, що стосується вас, надіславши свій запит у письмовій 
формі до регіональної асоціації «ветеринар для всіх» або електронною поштою на адресу  
secretariatvpt@gmail.com  (EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016) 

and the law "informatique & libertés" n°78-17 of 6 January 1978 amended) 
  
Будь-яку скаргу можна подати до CNIL. 
 

Витяг із Кодексу етики ветеринарів 
 
Article R243-33 - paragraphe 5V.  
 
Ветеринар зобов’язаний дотримуватись професійної таємниці на умовах, встановлених 
законодавством. 
 
Article L212-10 du CRPM - Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154. 
 
Собаки та коти до їх безкоштовної або платної передачі ідентифікуються у порядку, 
затвердженому Міністром сільського господарства, що здійснюється уповноваженими ним 
особами. Те саме стосується, окрім будь-якої передачі, собак, народжених після                             
6 січня 1999 р. у віці старше чотирьох місяців, та котів старше семи місяців, народжених після 
1 січня 2012 р. Відповідальність за ідентифікацію є відповідальністю цедента. 


