JOURHEMSANSÖKAN
Namn *
Födelseår *
Ort *
Telefon/mobil *
E-post*

Hur reser du? (kommunalt/bil):

Kommer hunden träffa barn:

Kommer hunden träffa andra djur, t.ex. katt:

Har ni egen hund, berätta mer om den:

Vilken hunderfarenhet har du?

Hur bor du? (stadsmiljö, lägenhet, trappor, hiss, hus)

Är du införstådd i att hunden du tar hem inte får lämnas ensam någonting alls, hur löser
du eventuella läkarbesök eller liknande?

Under hur lång tid kan du ha hund och vad för perioder?

Jag är införstådd att Hundstallet ej söker helghem som bara kan ha hundar på helger
JA ( ) NEJ ( )

Är du intresserad av att köpa hund så småningom?

Vad får dig att vilja engagera dig som jourhem hos Hundstallet?

Vem är din största förebild inom hundvärlden, varför?

Lämna 2 referenser med namn och telefonnummer
(ingen släkting eller familjemedlem).
Referens 1

Referens 2

Jag har läst informationen om jourhem på Hundstallets hemsida.
Ja ( ) Nej ( )

Övrig information:

När jag sänder i min ansökan samtycker jag till att Hundstallet behandlar mina och mina referensers
personuppgifter i enlighet med PUL och *Dataskyddsförordningen från och med 25:e maj.

*Samtycke enligt PUL och från 25:e maj 2018 GDPR Dataskyddsförordningen
Hundstallet behöver att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till föreningen. Vi behöver behandla
personuppgifter om dig för att bedöma huruvida du är aktuell för att vara jour- och helghem till Hundstallet.
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, födelseår, telefon/mobilnummer, adress och epostadress. Vi kommer även att samla in och behandla dina referensers namn och telefonnummer. Dessa ska ha
gett sitt samtycke till dig innan du sänder in din jourhemsansökan.
Uppgifterna kommer att behandlas och vara tillgänglig för behörig personal på Hundstallet. Detta är
nödvändigt för drift av verksamheten.
Detta samtycke gäller tills det dras tillbaka från dig, vilket du gör genom att kontakta Hundstallet med din
önskan antingen personligen, via post eller e-post.

