
ALOMBEJELENTŐ JEGY

FAJTA:………………………......………………..

*               ………………………………………………….…………………………………………….………..            MEOESZ
                                                         fajtagondozó szervezet

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET HOGY A * -gal JELÖLT RÉSZ KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!

Tenyészet neve: ______________________

Tenyésztő neve: _______________________

Tenyésztő címe:_______________________

__________________________________

Postai címe: _________________________

__________________________________

Tenyészet címe (ha eltér a tenyésztő lakcímétől):

__________________________________

Telefonszám:_________________________

Email:_____________________________

Alom születésének ideje: ____ év ___ hó __ nap

Született: _________ kan,_________  szuka

Mikrochipet behelyező állatorvos neve, címe:

__________________________________

__________________________________

Apa neve:_____________________________

Tkv.-i száma:___________ Színe:___________

Mikrochip száma: _______________________

Tenyészminősítés eredménye:_______________

Helye, ideje____________,   ___év___hó __nap

Egészségügyi szűrés eredménye:______________

Eredményei:___________________________

____________________________________

Anya neve:____________________________

Tkv.-i száma:___________ Színe:___________

Mikrochip száma: _______________________

Tenyészminősítés eredménye:_______________

Helye, ideje____________,   ___év___hó __nap

Egészségügyi szűrés eredménye:______________

Eredményei:___________________________

Utódok
kanok szukák

neve színe neve színe

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

 7.  7.

Alulírott tenyésztő/tulajdonos jelen okirat aláírásával kérem a törzskönyvi rögzítést és származási igazolás kiadását. Jelen okirat
aláírásával kijelentem, hogy tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű
Magyar  Ebtenyésztők  Országos  Egyesületeinek  Szövetsége  és  a  megbízásából  eljáró  fajtagondozó  szervezet  a  törzskönyvi
szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a tenyésztési adatok FCI elismertségéhez szükséges és elégséges személyes és egyéb adataimat
gyűjtse, felhasználja,  kezelje és tárolja,  azt ebből eredő kötelezettségei  teljesítéséhez szükséges mértékben más,  vele szerződéses
kapcsolatban álló szervezetnek átadja. Az adatkezelésre, hatóságok felé a nyilvántartott adatok szolgáltatására egyébként az irányadó
jogszabályok vonatkoznak. Büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, csatolt iratok a
valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy tudomásul veszem és betartani vállalom a MEOESZ és az
általa a fenti fajtára megbízott, általam választott fajtagondozó vonatkozó alapszabályi és egyéb belső szabályzatai rendelkezéseit
megismertem  és  betartani  vállalom,  ha  ezeket  betartani  elmulasztom  vagy  valótlan  adatokat  szolgáltatok  az  a  szolgáltatás
megtagadásával,  a  létrejött  adatok,  okiratok  érvénytelenítésével  jár  a  szolgáltatást  teljesítő  részéről.  Kijelentem,  hogy  az
elektronikusan  csatolt  okiratok  eredetijével  rendelkezem,  az  csatolttal  egyező  tartalmú,  az  eredeti  irat  megőrzését,  a  MEOESZ
felhívására eredetben való felmutatását vagy csatolását a jelen irat aláírásától számított 10 évig bármikor vállalom.

Kelt:……………………….. 20……...év ……………………….. hó …………..nap                    ………………………………………………..
                                                                                                                                                  Tenyésztő aláírása


