2.1.1 Ansøgningsskema

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PRODUKTION AF KØDKVÆG UNDER
MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon: ________________

Mobil: __________________

E-mail:
Besætningsadresse:
CHR nr.:

CVR-nr.:________________

Økologisk (hvis ja, sæt kryds): 

Praktiserende dyrlæge:
Produktion under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
Race:

Besætningsstørrelse (antal ammekøer):

Ca. antal slagtedyr pr. år: _____________________________________

Anden produktion på ejendommen
Svin:
Kreaturer:
Andet:

Evt. distributionsvirksomhed (formidler):
Evt. slagteri:
Transportansvarlig:
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2.1.1 Ansøgningsskema

Der er til ansøgningen knyttet følgende vilkår:
DB Kontrol har:
1. Tilladelse til at hente supplerende oplysninger i CHR-registeret og Kvægdatabasen.
2. Tilladelse til at holde distributionsvirksomheden og Fødevarestyrelsen løbende orienteret om min certificeringsstatus, herunder i relation til afvigelser og sanktioner.
3. Tilladelse til at kontakte den anvendte distributionsvirksomhed og slagteri.
4. Tilladelse til at indhente oplysninger fra de(n) transportansvarlige.
5. Adgang til offentlig og privat ejendom, lokaler og transportmidler til brug for gennemførelse af den kontrol, som er fastsat i mærkeordningen.
6. Tilladelse til at pålægge den ansvarlige for besætningen at give alle oplysninger, herunder om økonomiske
og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse.
7. Tilladelse til uden vederlag at kunne pålægge besætningsejeren at stille prøver til rådighed til analyse for
indhold af vækstfremmere, hormon- og medicinrester, samt at afholde udgifterne herved ved positive prøver.
8. Tilladelse til at anvende en samarbejdspartner til at gennemføre besætningskontrollen.
9. Tilladelse til at offentliggøre identiteten af certificerede producenter.
10. Tilladelse til at videregive fortrolige oplysninger, såfremt loven eller kontraktlige aftaler foreskriver dette,
på betingelse af at producenten gives besked herom.
Undertegnede erklærer hermed at ville følge de til enhver tid gældende krav til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Desuden har undertegnede pligt til at kontakte DB Kontrol, såfremt der sker ændringer i produktionen,
således at mærkekrav ikke længere overholdes.
I relation til håndtering af persondata henvises der til Dyrenes Beskyttelses privatlivspolitik:
www.dyrenesbeskyttelse.dk/privatlivspolitik

Dato

Underskrift, producent

Bemærk:
 At levering af dyr til slagtning under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" ikke kan påbegyndes, inden der er opnået en certificering.
 At såfremt producenten på noget tidspunkt bliver involveret i sager vedrørende produktion af dyr med
myndigheder, skal producenten straks meddele dette til DB Kontrol.
 At det udleverede gyldige certifikat destrueres eller returneres til DB Kontrol straks ved udmeldelse/ophør
af produktion omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
 At klager over uddelte påbud har opsættende virkning, hvorimod klager over fratagelse af certificering ikke
har opsættende virkning.
 At producenten skal give besked til DB Kontrol, såfremt der ændres i produktionen på en sådan måde, at
det påvirker certificeringen
 At producenten skal sikre, at certificeringsdokumenter gengives i deres helhed, hvis kopier heraf overdrages til andre.
 At producenten ved henvisning til sin certificering i kommunikationsmedier opfylder DB Kontrols krav eller kravene i certificeringsordningen.
 At kunden opfylder krav med hensyn til anvendelse af overensstemmelsesmærker og i information hørende
til produktet.
 At producenten registrerer alle klager, som han bliver bekendt med, iværksætter passende handling som
følge af sådanne klager og dokumenterer iværksatte handlinger.
 At kontrolbesøg som udgangspunkt gennemføres hverdage i tidsrummet kl. 9-16.
Ansøgningsskemaet på i alt 2 sider skal fremsendes til:
DB Kontrol c/o Dyrenes Beskyttelse
Buddingevej 308
2860 Søborg
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