Intresseanmälan för övertagande av omplaceringshund
Ansökan för en specifik hund är aktuell under en period av tre månader. Om ni ej hört något ifrån oss
under denna tid har hunden förmodligen fått ett nytt hem. Kontakta oss igen för en eventuell
förlängning eller avsägning.
Intresseanmälan kan antingen e-postas till ansvarig hundskötare eller till info@hundstallet.se
(Stockholm) eller till info.syd@hundstallet.se (Skåne), alternativt skickas med post till: Hundstallet,
Åkeshovs Gårdsväg 10, 168 38 Bromma (Stockholm) eller till Hundstallet Skåne, Flintevångsvägen 235,
245 92 Staffanstorp.
(* obligatoriskt fält)

Hundens namn (v.v. texta)*
Ditt namn (v.v. texta) *
Födelseår *
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon/mobilnummer*
Din e-postadress*

Ensamhetstid
Antal timmar hunden kan få vara ensam per dag*

Om hundens lämnas ensam, kommer den då ha sällskap av andra djur? Om ja, vad för typ av djur?*

1

Vad arbetar du med?

Var kommer hunden att vara på dagarna? Med er eller kommer ni att behöva använda er av
hundpassning? Om hundpassning, vilken typ (hunddagis, hundvakt, etc.)? *

Kan du ha med dig hund på jobbet? Om ja, var kommer hunden att få vara någonstans på
arbetsplatsen?

Om du studerar, är arbetslös eller sjukskriven – hur löser du ensamtiden när/om detta ändras?

Hur löser du de första veckorna med nya hunden? Kan du vara hemma med hunden?

Andra djur
Finns det andra hundar i hemmet? Om ja, vilken ras, ålder och kön? Är den andra hunden kastrerad? *

2

Finns det andra djur i hushållet? Om ja, vad för djur? *

Om hunden följer med till arbetet, finns det andra hundar där? *

Familjen
Har ni haft hund tidigare? Om ja, vilken ras? *

Har ni tidigare erfarenhet av omplaceringshundar?

Hur många personer finns i hushållet och i vilka åldrar? *

Har det funnits pälsallergier i familjen?*

3

Kommer hunden att behöva träffa barn? Kommer det ofta barn på besök? *

Om du är ensam i hushållet, finns det någon i din närhet som kan ställa upp som hundvakt vid behov?

Är alla i familjen överens om beslutet att skaffa hund? (ringa in rätt alternativ)
Ja

Nej

Boende
Bor du i (ringa i rätt alternativ):
Lägenhet

Radhus

Hus

Stadsmiljö

Lantligt

Tätort

Hunden
Har du/ni någon förebild inom hundvärlden? Om ja, berätta varför.

Har ni tänkt att aktivera hunden? Om ja, på vilket sätt? *

4

Närförort

Kommer hunden att få vara i hela hemmet? Var ska hunden sova? Får hunden vara i möbler, soffan,
etc.?

Kommer du att ha din hund försäkrad? *

Hur tror du att du får en bra relation med din hund? *

Om en hund morrar på dig, hur agerar du? Vad tror du hunden känner och vill? *

5

Referenser
Lämna två referenser med namn och telefonnummer (ej släkting eller familjemedlem).
Obs! Glöm inte att hämta deras samtycke innan du skickar din intresseanmälan.
Referens 1*

Referens 2*

Ort, datum:

Namnteckning:

Samtycke enligt 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 överta en omplaceringshund från oss.
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 intresseanmälan. 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.
Min underskrift innebär att jag samtycker till att Hundstallet behandlar personuppgifter om mig och mina
referenser i enlighet med ovanstående.

6

