
Kunduppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon

E-mejl

Patientuppgifter (djur 1)
Djurets namn

Djurslag

Ras ( Finns det ingen stamtavla så räknas ditt djur som blandras)

Kön                                                                                     Kastrerad                                Ja                         Nej

Född

Djurets vikt

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Märkning/regnr 

Chipnr/örontatuering 

Signalement , färg/tecken

Patientuppgifter ( djur 2)
Djurets namn

Djurslag

Ras ( Finns det ingen stamtavla så räknas ditt djur som blandras)

Kön                                                                                   Kastrerad                                   Ja                        Nej

Född

Djurets vikt

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer



Märkning/regnr 

Chipnr/örontatuering 

Signalement , färg/tecken

Patientuppgifter ( djur 3)
Djurets namn

Djurslag

Ras ( Finns det ingen stamtavla så räknas ditt djur som blandras)

Kön                                                                                              Kastrerad                                Ja                         Nej

Född

Djurets vikt

Försäkringsbolag

Försäkringsnummer

Märkning/regnr 

Chipnr/örontatuering 

Signalement , färg/tecken

Vi är måna om att du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi tar dessa uppgifter i samtycke av dig

för att kunna fullfölja det avtal som vi har med dig för att du anlitar en tjänst hos oss.
Genom att du lämnar ditt personuppgifter och kontaktuppgifter till oss kan vi behandla ditt djur.

Vi är försiktiga och behandlar dina personuppgifter korrekt.
Dina personuppgifter används enbart för det ändamål de är insamlade för, vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som 

är nödvändigt. Älmhults Veterinärklinik ansvarar för att dina personuppgifter hanteras korrekt.
För att efterleva lagen så sparas uppgifterna så länge lagstiftningen kräver det.

Du har rätt till att få information gällande vad dina personuppgifter används för.
För att kunna skydda dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga skyddsåtgärder.

Systemen uppdateras kontinuerligt för att säkerhetsställa att våra system är säkra.
Vi på Älmhults Veterinärklinik är uppdaterade på hur vi sköter en korrekt hantering av dina personuppgifter.

• Du har rätt till att få en kopia på dina personuppgifter
• Rätta och radera dina uppgifter. Det finns lagar som kräver att vi måste spara vissa uppgifter.
• Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Observera att detta då kan betyda att vi ej kan fullfölja 

avtal med dig som kund och Älmhults Veterinärklinik 
• Du har rätt att få dina personuppgifter utskrivna, detta gäller de uppgifter du själv lämnat oss
• Om du inte samtycker att lämna eller fortsätta med dessa uppgifter gäller det bara framåt och inte för de tjänster som redan 

är utförda.
Dina uppgifter samlas in direkt från dig via anmälan av ankomst i receptionen. Härmed godkänner jag att 
Älmhults Veterinärklinik AB tar del av denna information till sitt kundregister samt använder den i samband med 
eventuella ärenden till;

• Försäkringsbolag
• Remisser 
• Journalhantering till och från Älmhults Veterinärklinik i samband med besök hos oss eller att annan klinik 

efterfrågar journal av oss.
Datum...........................................................................................................................

Signatur........................................................................................................................

Namnförtydligande.....................................................................................................


