DNA-TEST
Testet avser The test refers to
HUND (ifylles av ägaren) DOG (to be completed by the owner)
Registrerat namn Registered name

Kön Sex:

£ Hane Male £ Tik Female

Ras Breed

Reg.nr. Reg.no.

Chipnr. och/eller tatuering Chip and/or tattoo

Född Date of birth

ÄGARE OWNER
Förnamn First name
Gatuadress Street

Efternamn Surname
Postnr Postal code

Telefon Telephone

Ort City

Land Country

E-post E-mail

Jag försäkrar att uppgifterna som lämnats ovan är korrekta och är införstådd med att resultatet för GR_PRA I och II
kommer att registreras och därmed bli offentligt tillgängligt.
I certify that the information above is correct. I agree that the results of GR.PRA I and II will be registered and made public.
.....................................................................................................................................
Ort och datum Place and date

( Fylls i för hand Sign by hand )

.....................................................................................................................................
Underskrift Signature

Information
För hundar som redan testats för GR_PRA I vid SLU (före det att DNA-testet för GR_PRA II blev tillgängligt under hösten 2012) finns blodprov
sparat. Dessa hundar behöver således inte gå till veterinären igen för att kunna testas även för GR_PRA II. Istället kan denna blankett fyllas i
av hundägaren och skickas till Husdjursgenetiska Laboratoriet. Det sparade blodprovet används då även för GR_PRA II.
Resultaten för GR_PRA I och II registreras och publiceras av SKK.
For dogs already tested for GR_PRA I at SLU (before the DNA test for GR_PRA II became available in autumn 2012) blood samples are saved.
Therefore, these dogs do not need to go to the veterinarian again to be able to be tested for GR_PRA II. Instead, this form can be filled in by the dog
owner and sent to Husdjursgenetiska Laboratoriet. The stored blood sample is then also used for GR_PRA II.
The results for GR_PRA I and II are registered and published by SKK.
Blanketten skickas till: The form is sent to:
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GR_PRA - golden retriever
Husdjursgenetiska Laboratoriet
SLU
Box 7023
SE-750 07 Uppsala

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I kansli@skk.se I www.skk.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Både SKK och SLU lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK och SLU lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs och SLUs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med
den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Mer information om hur SLU behandlar personuppgifter och om dina rättigheter finns på www.slu.se/personuppgifter. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK och SKKs
samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se. Detailed information regarding SKK’s use of personal information can be found at www.skk.se/pub-en. Detailed information regarding SLU’s use of personal information can be found at https://www.slu.se/en/about-slu/
contact-slu/personal-data/.

GR_PRA II in golden retrivers already tested for GR_PRA I

