Nationale Jongveekeuring
Zaterdag 20 juni 2020
09:30-16:00
KNHS centrum De Beek 125, 3852 PL Ermelo

Machtigingsformulier
Machtiging opvragen gezondheidsstatus
Ondergetekende machtigt Alpuro Breeding om ten behoeve van de voorbereiding en het houden van de
rundveekeuring op 20 juni 2020 te Ermelo te mogen raadplegen bij GD:
•
•

de gezondheidsstatus van mijn bedrijf en
de relevante laboratoriumuitslagen

Machtiging melding I&R-systeem
Ondergetekende machtigt Alpuro Breeding om van de runderen die naar de rundveekeuring op 20 juni 2020 te
Ermelo worden ingezonden, de afvoer en de aanvoer naar het rundveebeslag met onderstaand UBN binnen de
door het I&R-reglement gestelde termijn te melden aan het I&R-systeem. De organisator van de rundveekeuring
neemt de verplichting op zich om de I&R-meldingen en de controle van de gezondheid statussen op tijd en correct
uit te voeren.

Machtiging deelnemers
In te vullen door deelnemers aan de rundveekeuring ‘de Nationale Jongveekeuring’ welke gehouden wordt op 20
juni 2020 te Ermelo.
Deelnemen aan deze rundveekeuring is voor eigen rekening en risico. De organisatie van de rundveekeuring kan
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de diergezondheidsstatus van het deelnemende bedrijf als
gevolg van deelname aan de keuring.
Voor het organiseren van deze keuring is een ondergetekende verklaring nodig van de deelnemers, met
betrekking tot het opvragen van de bedrijfsstatus(sen), laboratoriumuitslagen en het gezamenlijk melden van
runderen door de VVB aan het I&R-systeem.
A.

Ondergetekende machtigt de organisatie van bovengenoemde rundveekeuring om ten behoeve van de
controle van de gezondheidsstatus van de runderen die op bovengenoemde datum worden aangevoerd
op deze keuring eenmalig de relevante laboratoriumuitslagen op te vragen bij GD*.

B.

Ondergetekende machtigt de organisatoren van bovengenoemde rundveekeuring om van de runderen
die naar deze keuring worden gezonden, de benodigde I&R-meldingen binnen de door I&R-reglement
gestelde termijn via de MijnRVO te laten uitvoeren.

Machtiging privacy
Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s gemaakt op de Nationale Jongveekeuring en vermeldingen van
prestaties behaald tijdens de keuring? Dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen aan:
jongveekeuring@alpurobreeding.com. Heeft u geen bezwaar? Dan hoeft u niet te reageren

*Alle gegevens die betrekking hebben op een UBN en die de veeverbetering/keuringsorganisatie ontvangt via de
GD mogen alleen gebruikt worden in het kader van de (voorgenomen) keuringsdeelname van het betreffende
UBN. De gegevens mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden of verstrekt worden aan derden, tenzij
GD hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft verleend.

