AVTAL
Frivillig anslutning till TB-programmet
Övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka.

__________________________________________________________
Djurägaren förbinder sig:
att
att
att
att
att
att
att

ta del av och följa Gård & Djurhälsans regler och råd för TB-programmet, samt programgruppens beslut,
lämna de besättningsuppgifter som är nödvändiga inför statustilldelning och provtagning,
ha djuren märkta eller på annat sätt säkert identifierbara på individnivå,
på begäran av Gård & Djurhälsan betala kostnader för deltagande i programmet enligt godkänd taxa,
anmäla till Gård & Djurhälsan om kontakt skett med alpacka eller lama från besättning med okänt eller lägre TBstatus,
ställa besättningens djur till förfogande för blodprovning enligt programmets regler, följa Gård & Djurhälsans
riktlinjer för utökad sjukdomsutredning vid misstanke om smitta i besättningen samt
låta Gård & Djurhälsan använda uppgifter om besättningens TB-status på det sätt som Gård & Djurhälsananser
lämpligt för att förhindra smittspridning, samt att upplåta blodprover för sjukdomsövervakning enligt uppdrag från
Jordbruksverket.

Gård & Djurhälsan förbinder sig:
att
att
att
att

bedriva TB-programmet enligt plan och riktlinjer för kontrollen fastställda av Jordbruksverket,
svara för rådgivning, information, administration och registerhållning, som följer av anslutning till kontrollen,
bekräfta anslutning samt pröva och fatta beslut i frågor om programstatus samt
meddela råd och anvisningar för att hindra smittspridning.

Om djurägare inte följer reglerna för programmet, kan Gård & Djurhälsan utesluta djurägaren ur
programmet. Gård & Djurhälsan har rätt att debitera djurägaren för extra kostnader som uppkommit för
Gård & Djurhälsan på grund av djurägarens oaktsamhet, underlåtenhet att följa programmets regler m.m.
Så här arbetar vi med GDPR:
Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår
behandling av personuppgifter.
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Undertecknad ansluter sig härmed till det frivilliga tb-programmet och förbinder sig från dagens datum att följa vad som anges
ovan.

________________________________
Ort, datum

_________________________________
Ort, datum

________________________________
Djurägarens underskrift

_________________________________
För Gård & Djurhälsan

________________________________
Namnförtydligande

_________________________________
Namnförtydligan

Skickas till:

Gård & Djurhälsan AB
Lena Hjorth
Box 164
245 22 Staffanstorp

