Sötnosar
Hunddagis

Information om hunden:
Namn
Ras
Kön
Född
Id-nr
Senaste vaccination
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Vilken veterinär anlitar ni?

Catherina Björkman
Bankgiro: 491-9171
Swish: 123 231 3468
Mejl: c.bjoerkman@yahoo.se
Hemsidan: www.sotnosar.nu

Kastrerad?

Information om ägaren
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer, Stad
Telefon
Mejladress
Information om kontaktperson: (någon som i akuta fall kan komma ut och hämtar hunden)
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer, Stad
Telefon
Mejladress
Information om GDPR (extra papper)
•

Ägaren och kontaktpersonen kan få sina uppgifter borttagna, ändrade och förnyade.
Jag godkänner att ni använder bilderna och videon från mina djur på sociala medier, på
hemsidan eller för reklam.
Ni får inte använda bilderna och videon från mina djur på sociala medier, på hemsidan eller
för reklam.
Jag godkänner att ni hanterar och förvarar mina, djurens och kontaktpersonens uppgifter
enligt undertecknat GDPR kontraktet. (för att kunna tillgodo se Djurskyddslagen §2)
Jag godkänner att jag har informerat kontaktpersonen om att, hur och varför ni sparar och
förvarar deras uppgifter. Kontaktpersonen har gett sitt samtycke till detta. (för att kunna
tillgodo se Djurskyddslagen §2)

Datum, Underskrift: __________________________________________________________

GDPR Kontrakt
Varför behöver ni mina och djurets data?
Uppgifterna om ägaren, djuret och kontaktpersonen behövs för att
1. kunna tillgodo se djurskyddslagen (1988:534) §2 Djur skall behandlas väl och skyddas
mot onödig lidande och sjukdom. (Lag 2005:1226)
2. för att planera och koordinera in- och utcheckningar
3. ge ägaren uppdateringar om deras djur om så önskas
4. för faktureringen och bokföringen
Hur sparas mina uppgifterna?
1. Avtal i pappersform
• Information om djuret i en pärm som står lättåtkomligt i pensionatet (själva
pensionatet är låst med kod)
• Information om ägaren, kontaktpersonen, hunden samt själva avtalet och
GDPR kontraktet i ett dokumentskåp som är låst med kod
2. Uppgifterna för bokföringen finns i min mobil samt min dator (skyddat med kod) och
utskriven till revisorn (Forma grupp)
3. Uppgifterna för faktureringen finns i min mobil i applikationen mobil fakturera
4. Uppgifterna för att boka djurets vistelse eller göra en förfrågan finns i min mobil och
dator (skyddat med kod) via sms, mejl, messanger, meddelande över
facebook/sidohanteraren
Vem har tillgång till mina uppgifter?
1. Ägaren samt personalen hos Sötnosar
2. Revisorn hos Forma
3. Veterinären ifall det blir en olycka
Hur länge sparas mina uppgifter?
1. Avtal dagis, tills hunden avslutar dagiset
2. Avtal pensionat, tills ägaren återkallar sitt godkännande
3. Bokföringen, 7år
4. Faktureringsapplikationen, tills återkallat godkännande
Övrigt
• Ni har rätt att få eran, djurets och kontaktpersonens uppgifter borttagna, ändrade
och förnyade.
Bilderna och videon från eran djur kan användas på sociala medier, på hemsidan eller
för reklam om ni samtycker, detta regleras på en extra punkt i avtalet.
Jag godkänner att ni hanterar och förvarar mina, djurens och kontaktpersonens
uppgifter enligt ovan.
Jag godkänner att jag har informerat kontaktpersonen om att, hur och varför ni
sparar och förvarar deras uppgifter. Kontaktpersonen har gett sitt samtycke till detta.

Datum, Underskrift:

Sötnosar

Catherina Björkman
Bankgiro: 491-9171
Swish: 123 231 3468
Mejl: c.bjoerkman@yahoo.se
Hemsidan: www.sotnosar.nu

Det här är min hund:__________________________________(namn)
Ja
Sällskapssjuk?
Avvaktande?
Bråkig med andra hundar?
Vaktar mat/liggplatser?
Älskar att leka? Med vad?
Bits? I vilka situationer?
Morrar? I vilka situationer?
Är den känslig? Var?
Går den bra med tikar?
Går den bra med hanar?
Äter den godis? Vilka?
Är den allergisk? Mot vad?
Blir den dålig i magen? Av vad?
Får den äta blötmat?
Sociala medier?
Vilket Mat?
Hur mycket? När?
Medicinering? Med vad?
Mot vad?
När?
Hur?
Hur länge?
Övrigt

Nej

Anteckningar

Får jag använda bilder/video av djuret på
min hemsida, facebook, youtube och för
reklam?

Avtal mellan Sötnosar och
Ägaren/Kontaktpersonen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ägaren/Kontaktpersonen försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga
Fakturan betalas i förskott
Betalning via bankgiro/swish, Referens: Fakturanummer & Hundens namn
Fasta dagar bokas senast den 15. I månaden eller snabbast möjligt om du vill boka
strödagar efter ditt schema
Alla bokade dagar betalas även om de avbokas, oavsett anledningen
Om lämning eller hämtning måste ske vid tiderna då personalen inte är på plats, så
finns Yale Dorrman, hör av dig i god tid, så få du den aktuella koden
Ändrad lämning meddelas senast dagen innan
Ändrad hämtning meddelas senast vid lämning (sms eller skriv på rumsskylten)
Inlämning på morgonen sker tyst, de andra hundarna på plats ignoreras (prata, rör
och mata de inte, går inte nära deras rum, de kan vakta ”sitt hem”)
Tidigast hämtning kl. 16
Personalen lämnar ut hundarna på em, kunden väntar på bron eller i hallen
Vänligen tänk alltid på att hundarna mår bättre av att ha sina vanliga rutiner och det
inkluderar även deras vilotider, därför är det viktigt att försöka hämta/lämna vid
lämnings- och hämtninstiderna. De andra hundarna på plats blir väldigt upphetsad av
störningar.
LÖPTIKAR: Ägaren är alltid skyldig att meddela tikens löptider! När började löpet?
Det är ägarens ansvar att ha koll på när tiken löper.
Sötnosar tar inget ansvar för eventuella valpkullar.
Sötnosar fritas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador
som hunden kan ådra sig under tiden den är på dagiset och som ej ersätts av
ansvarsförsäkringen.
Skulle hunden under tiden insjukna, kommer ägaren och/eller kontaktpersonen att
underrättas, samt veterinär anlitas vid behov.
Vid veterinärbesöket blir eventuella kostnader för skador eller sjukdom direkt
reglerade med ägarens/hundens försäkring. Ägaren står för självrisken & medicinen.
Skulle inte hunden ha en försäkring står ägaren ensamt för alla kostnaderna.
Om hunden skulle förstöra någonting står ägaren för kostnaderna som uppstår
Extrakostnaderna kommer på nästa fakturan (dagishundarna som boka fasta dagar)
Kunderna som bokar strödagar/prova på dagar betalar extrakostnaden via swish eller
kontant vid hämtning av hunden.
Avdrag på dagisavgiften endast när företaget är stängt!
När hunden är ledig betalas dagistaxa som vanligt, inget avdrag för lediga dagar.
Hundens ledighet sommar/jul/skollov meddelas minst 8veckor innan ledigheten.
Uppsägningstid 2 månader, uppsägning sker skriftligt.
Ändrad omfattning meddelas 2 månader innan ändringen skall träda i kraft
Ägaren förbinda sig att vaccinera sin hund enligt Sötnosars regler (Kennelhosta varje
år, DHPPI var tredje år)
Kontraktet är bindande och gäller tills vidare!
Jag har läst igenom och godkänner ovanstående regler.

Dagishundar (fasta platser) som stannar på pensionatet:
•
•
•
•
•

Vid bokning dras dagistaxan (under pensionatsvistelsen) bort från pensionatspriset
vid bokning ges 5% dagisrabatt
om man bokar pensionatet mer än 8veckor innan vistelse utgår ytterlige 10% rabatt
på pensionatsvistelse (boka tidigt rabatt)
Dagiskostnaden för den månad som hunden är på pensionatet är som vanligt, inga
ytterligare avdrag sker.
Kunden får undertäcka ett pensionatskontrakt innan eller vid lämning

Prisexempel
•

Dagishund 3 fasta dagar bokar i juni 2 veckors pensionat i november
Pensionatspris 14 dagar:
6 dagis dagar i november:
-5 % Dagisrabatt:
-10 % boka tidigt rabatt:
Dagispris för november:

4130 kr
- 975 kr
= 3155 kr
-158 kr
= 2997 kr
-300 kr
= 2697 kr
1950 kr

Datum och Underskrift: Alnö, ___________________________________________________

