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Tiltrædelseserklæring for kvægeksportør/-transportør og -samlested
Undertegnede eksportør/transportør/tegningsberettiget, der driver eksport/ transportvirksomhed fra
de(n) nedennævnte adresse(r) og som er registreret i CVR-/CHR-registeret under nedennævnte
CVR-/CHR-nr. erklærer herved,
at
at
at
at
at

jeg er bekendt med kravene i DANISH Transportstandard for eksportører/transportører og
tilhørende regler for transport af kvæg
jeg vil overholde standardens krav i min virksomhed,
jeg vil registrere anvendte lastbiler løbende i kvægdatabasen,
at jeg giver adgang for anmeldt og uanmeldt besøg af et uafhængigt certificeringsorgan,
jeg har pligt til at informere om ændringer, der har betydning for min DANISH-godkendelse,
herunder konkurs, firmanavn osv.

Tilsidesætter jeg reglerne i standarden eller tilsidesættes reglerne i standarden af nogen, der handler på mine vegne, eller nogen, som jeg er ansvarlig for at kontrollere, er jeg indforstået med, at jeg
kan idømmes en sanktion jf. det til enhver tid gældende regelsæt for DANISH Transportstandard.
Enhver tvist som måtte opstå mellem Landbrug & Fødevarer og undertegnede i forbindelse med
DANISH Transportstandard skal afgøres endeligt ved Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Danish Transportstandard. Afgørelsen sker under anvendelse af regler for Voldgiftsretten for Danish
Transportstandard og på grundlag af gældende dansk ret, idet Voldgiftsretten dog ved sin afgørelse
kan tage hensyn til billighed. Regler for Voldgiftsretten for DANISH Transportstandard kan ses på
Landbrug & Fødevarers hjemmeside www.lf.dk.

Samtykkeerklæring
I forbindelse med vask og desinfektion af køretøjer på rengørings- og desinfektionspladser godkendt af DANISH Transportstandard vil der blive foretaget videoovervågning som dokumentation
for, at vasken er gennemført efter reglerne. Ydermere registreres følgende oplysninger:
I forbindelse med vasken registreres følgende på det udstedte vaskecertifikat:
•
registreringsnummer, landekode og kilometertal på trækker, trailer, forvogn og hænger,
•
transportfirmaets navn, adresse, telefonnr., e-mail, autorisationsnr. og QS-status,
•
chaufførens navn,
•
CHR-nr. eller navn på den besætning, som bilen efterfølgende skal transportere dyr fra,
•
information om efterfølgende last,
•
oplysninger om den leverede ydelse, herunder certifikatnr., vasketidspunkt, karantænetid, og om støvler, drivbrædder, padler og spåner.
Derudover indsamles:
•
fotos fra videoovervågning af DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser,
•
GPS-data overført af transportfirmaer til Landbrug & Fødevares webserver,
•
øvrige oplysninger, herunder transportfirmaets CVR-nr. og QS-nr., tiltrædelsesdato samt
navn på eksportør.
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Landbrug & Fødevarer, SEGES er ansvarlig for DANISH Transportstandard og dermed for vasken
og den efterfølgende behandling af data.
Jeg giver hermed, på egne og på firmaets vegne, samtykke til – nu og i forbindelse med fremtidige
vaske, som jeg modtager under DANISH Transportstandard:
at
at

blive videoovervåget på DANISH-godkendte rengørings- og desinfektionspladser,
data fra videoovervågning og fra det udstedte certifikat, GPS-data samt øvrige oplysninger, jeg har afgivet, bliver gemt i Landbrug & Fødevarers vaskedatabase,
data vil blive brugt i DANISH Transportstandards kontrol,
data i den forbindelse vil blive samkørt med data fra offentlige databaser, herunder
CHR-registeret og kvægdatabasen, og at den samkørte data kan videregives i forbindelse med sagsbehandling,
data fra det udstedte certifikat kan offentliggøres, eksempelvis på www.tjekvogn.dk.

at
at

at

Dataansvarlig er Landbrug & Fødevarer, SEGES, som opbevarer data i en central database på
vaskecert.dk og vcam.pro-it.dk. Oplysninger om Landbrug & Fødevarer, SEGES' privatdatapolitik
herunder oplysninger om hvilke data, der er registreret, korrektion af data, hvor længe data gemmes, tilbagekald af samtykke mv. kan findes på dts.svineproduktion.dk/#privatdatapolitik.

Virksomhedsnavn

CVR. nr. og evt. CHR. Nr.

Adresse

Kontaktperson

Telefon

E-mail til kontaktperson

E-mail

QS-ID

Virksomheden tilmeldes som:

Dato og underskrift




Transportør
Eksportør

Tiltrædelseserklæringen udfyldes og sendes til både transport@seges.dk og
cert@balticcontrol.com.

Ønskes DANISH-godkendelse af kvægsamlested, læses og underskrives appendikset på side 3.
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APPENDIKS: Tiltrædelseserklæring for kvægsamlested
Godkendelse af et kvægsamlested i regi af DANISH Transportstandard forudsætter tiltrædelse som
kvægeksportør (se forrige sider), idet kvægsamlestedet per definition er eksportør.
Undertegnede samlestedsindehaver/tegningsberettigede, der driver kvægsamlested på nedennævnte
adresse, og som er registreret i CHR-registeret med nedennævnte kvægsamlested, erklærer herved,
at
at
at

jeg er bekendt med DANISH Transportstandards krav til samlesteder,
jeg vil overholde standardens krav i min virksomhed,
jeg vil tillade kontrol af eksportører/transportører på nedennævnte samlested.

Tilsidesætter jeg reglerne i standarden eller tilsidesættes reglerne i standarden af nogen, der handler på mine
vegne, er jeg indforstået med, at jeg kan sanktioneres, jf. den til enhver tid gældende sanktionsordning for
DANISH Transportstandard. Enhver tvist som måtte opstå mellem Landbrug & Fødevarer og undertegnede i
forbindelse med Danish Transportstandard skal afgøres endeligt ved Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for
DANISH Transportstandard. Afgørelsen sker under anvendelse af regler for Voldgiftsretten for DANISH
Transportstandard og på grundlag af gældende dansk ret, idet Voldgiftsretten dog ved sin afgørelse kan tage
hensyn til billighed. Regler for Voldgiftsretten for Danish Transportstandard kan ses på Landbrug &
Fødevarers hjemmeside www.lf.dk.

____________________________________________
Virksomhedsnavn

_______________________________________
CHR.-nr.

______________________________________________
Adresse
______________________________________________
Telefon
______________________________________________
E-mail-adresse

______________________________________________
Dato og underskrift
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