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  KUN VED AVLERKODE 

STUTTERIETS NAVN:   
 
 

SÆT KRYDS:                EJERKODE                                      AVLERKODE 
 

 1. EJER  (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 

Fulde navn  

CPR-nr.  Land DK 

Fulde adresse  

By   Postnr.  

Tlf.  Mobil nr.  Fax  E-mail  

 
2. REPRÆSENTANT    

Repræsentant --------------------------------------- DO --------------------------------------------------------- ID nr.  

Fulde adresse  Land  

By  Postnr.    

Tlf.  Mobil nr.  Fax  E-mail  

 
3. STUTTERIETS ADRESSE 

Navn på stutteriet/stedet ---------------------------------------------------------------- DO ------------------------------------------------------------------- 

Fulde adresse  

By  Postnr.  Land  

Kontaktperson  E-mail  

Tlf.  Mobil nr.  Fax  

  
                            
Sæt X ud for, hvem der skal modtage papirer:                                                                       Er det samme adresse som til fakturaer?           
       1. EJER            2. REPRÆSENANT          3. STUTTERI FARM                                                                   JA                 NEJ 

                                          
                                                                                                                      
                                                                                                         Har du krydset af i NEJ, så skriv venligst adressen herunder: 
HVIS DU HAR EN ANDEN KODE, SKRIV DEN HER: 
 
 
 
Lader du feltet stå tomt, betyder det, at du ikke tidligere har fået  
udstedt en kode. 

 

 

Ved at underskrive dette dokument erklærer du, at alle data er sande og korrekte. Har du angivet en repræsentant, bemyndiger du ham / hende til at 

samarbejder med PRE-stambogen, i hvilket tilfælde den pågældende person kan tale med kontoret og er bemyndiget til at udføre opgaver i dit navn. 

 

 

 

Sted ____________________________ dag ________ måned________________________, 20___ 

 

 

 

Underskrift: ______________________________________ 

(Ejer eller repræsentant) 
 

VIGTIGT. HUSK AT UNDERSKRIVE FORMULAREN OG AT VEDLÆGGE KOPI AF ID – KØREKORT ELLER PAS. 
 

Beskyttelse af persondata:  
 Den ansvarlige for databehandling: Den Nationale avlsorganisation for den Rene Spanske Race – P.R.E. (ANCCE) 
 Formålet med databehandling: Administrerer foreningstjenester og håndterer administration, skatte- og regnskabsprocesser hos dets medlemmer og opdrættere, samtidig med at der gives rettidig information om ANCCE-

arrangementer, aktiviteter og ydelser ved hjælp af en række hjælpemidler, herunder elektroniske midler. Navnet på dit stutteri, avlerkode og logo vil blive offentliggjort på de forskellige ANCCE hjemmesider, så interesserede kan 
finde info på dig som opdrætter.  

 Formålet med legitimation (kopi af ID): For at kunne legitimere underskriften; at den vitterligt tilhører vedkommende. 
 Modtager: Dine oplysninger og data kan videregives til landbrugsministeriet og skatteministeriet, samt enhver anden offentlig administration, der måtte kræve det, hvilket er stadfæstet i Spaniens lovgivning. Oplysninger i 

forbindelse med status som opdrætter kan blive offentliggjort på ANCCEs hjemmesider. Vi arbejder med e-mail udbydere og outsourcer mail / messenger-tjenester, der er integreret i den internationale dataoverførsel. I dette 
tilfælde garanterer vi, at vi beskytter dine oplysninger. Du kan se mere om disse leverandører på www.lgancce.com og www.ancce.com  

 Rettigheder: Du er i din fulde ret til at få adgang til, ændre eller slette data og andre rettigheder, som er udspecificeret i afsnittet – Ydereligere information.  

 Yderligere information: Du kan læse mere - og få flere detaljer om - Persondataloven på www.ancce.com eller www.lgancce.com  
 

□ Jeg har læst og accepteret ovenstående vedr. Databeskyttelse.  

  

          

 

 X 

 

   

http://www.lgancce.com/
http://www.ancce.com/

