Dyraa
audkenni.iis

Upplýssingar frá dýralækn
ni til dýraeeiganda viið einstaklingsmerkkingu á gæ
æludýrum
m

Í tengslu
um við einstaklingsmerkingu á dýrri þínu, sam
mþykkir þú að
a eftirfaranndi persónu
uupplýsingar
verði skkráðar í gagn
nagrunninn Dyraaudkeenni.is
‐ Kennitala eiganda, naafn og heim ilisfang (vallfrjálst símanúmer og ttölvupóstur)
Aðrar upplýsingar sem
s
eru skrráðar varða dýrið:
‐ Nafn dýrs,, örmerki/eyyrnamerki, dýrategund
d, dýrakyn og
o kyn dýrs (valfrjálst mynd
m
af dýri)

Upplýsingarnar verrða notaðarr í tengslum
m við einstakklingsmerkin
ngu gæludýýra og uppbyggingu
miðlægs gagnagrun
nns. Markm
miðið með ggrunninum er að halda utan um
einstakllingsmerkin
ngarnar og gera
g
upplýsiingarnar aðgengilegar á netinu. M
Með því er verið að
tryggja vvelferð dýraanna og aukka líkur á aðð dýr í vanskkilum komisst sem fyrstt aftur til eiggenda sinnaa.
Dyraaud
dkenni.is mun
m meðhö
öndla persónnuupplýsinggarnar í sam
mræmi við ggildandi lög um
persónu
uvernd. Aðeeins upplýsingar um eigganda eru persónuupp
plýsingar skkv. skilgreiniingu
lagannaa.
Dyraaud
dkenni.is mun
m aðeins nota upplý singarnar tiil að þjóna ofangreindu
o
u markmiði.
Dyraaud
dkenni.is mun
m einungis geta yfirffært upplýsiingarnar til þriðja aðilaa í tengslum
m við
rannsókknir er varðaa dýrið, ef slík rannsókkn hefur verið leyfð og viðurkennnd af Persón
nuvernd.
Ef örmeerkt eða eyrrnamerkt gæ
æludýr í vaanskilum fin
nnst, er hæg
gt að gera leeit á

www.d
dyraaudke
enni.is
Hvernigg grunnurinn
n virkar:
1) A
Allir hafa að
ðgang til að leita í grunnninum að einstaklings
e
merki dýrs. Upplýsingaar um
eeiganda dýrrsins koma þá fram. Ekkki er hægt að
a gera leit að öðru enn merki dýrssins.
2) Dýralæknarr fá aðgang til að skrá ddýr í grunninn og leita að
a dýri eða eiganda þe
ess.
3) Eigendur skkráðra dýra fá aðgang aað eigin dýrrum í kerfinu í gegnum veflykil. Þar geta þeir
sstaðfest sam
mþykki sitt varðandi innnskráninguna. Samþykkki þetta er hægt að affturkalla
hvenær sem
m er, og mu
unu þá engaar upplýsinggar um dýrið birtast viðð almenna leit
l í kerfinu
u.
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