INACKORDERINGSAVTAL
Inackorderingsinnehavare enligt sidfotens uppgifter angivna i detta avtal.
Kattägarens namn och uppgifter registrerade enligt bokningsnummer nedan.
Mellan kattägaren och inackorderingsinnehavaren har följande avtal upprättats:
Uppgifter om inackorderingen enligt bokningsnummer:

Mottagningsbevis: Inackorderingsinnehavaren har nedanstående dag mottagit katt/katter,
registrerade enligt angivet bokningsnummer ovan, och förbinder sig härmed att på bästa sätt
omhänderta denna/dessa. Skulle katten/katterna under tiden insjukna kommer ägaren och/eller annan
av ägaren angiven kontaktperson att underrättas samt veterinär vid behov anlitas.
Affärsförbindelse: Ägare/vårdnadshavare av den enligt mottagningsbeviset avlämnade
katten/katterna, försäkrar att lämnade uppgifter för enligt bokningsnumret registrerad/e katt/katter är
riktiga, godkänner angiven inackorderingskostnad, och förbinder sig att senast vid katten/katternas
avhämtande erlägga uppkomna inackorderingskostnader, veterinärkostnader, medicinkostnader och
kostnader för resor samt medger att katten/katterna får utgöra säkerhet för dessa. Avhämtas inte
katten/katterna inom 3 dagar från överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter
inackorderingskostnad med dubbelt belopp. Avhämtas inte katten/katterna inom 14 dagar efter det att
anmodan därom sänts i rekommenderad försändelse till undertecknad ägare/vårdnadshavare, har
pensionatet rätt att förfara med katten/katterna på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna
inackorderingskostnader och andra kostnader. Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för
tillhörigheter som medföljt katten/katterna.
Övrigt: Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall- eller
andra skador som katten/katterna kan ådra sig under tiden och som ej ersätts av ansvarsförsäkring.
Om katten/katterna skulle bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för
eventuella krav från andra kattägare samt kostnader för sanering. Kattägaren godkänner de villkor och
avbokningsregler som gäller för vistelsen på kattpensionatet och som beskrivs på kattpensionatets
hemsida (www.kattpensionategypten.se).
Medgivande: Undertecknad kattägare ger härmed sitt medgivande till att Kattpensionat Egypten har
full insyn i katten/katternas journal på veterinärklinik under katten/katternas vistelse.
Betalning: Inackorderingskostnad har betalats enligt kvitto på kortbetalning eller i enlighet med utsänd
faktura och registrerad betalning av denna.
Underskrifter:
Hällingsjö datum

Inackorderingsinnehavare

Kattägare/vårdnadshavare

Genom din underskrift på detta avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Avtalet baseras på Svenska Kennelklubbens juristgranskade inackorderingsavtal för hund (www.skk.se)
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Vad är GDPR?
Lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller
Dataskyddsförordningen på svenska, trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen är gemensam för
EU/EES, så de skillnader som finns mellan länderna idag kommer att försvinna nästan helt. Detta
innebär att samma spelregler gäller på den inre marknaden – en fördel för företagen i Europa. En
annan fördel är att vi som individer blir bättre skyddade. Förut var uppgifter om oss och våra intressen
en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. Dataskyddsförordningen tar
hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Syftet
med lagen är att värna om vårt privatliv. När du skriver under detta inackorderingsavtal, så samtycker
du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra
tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna administrera
din bokning, för att vi ska kunna se om du är berättigad till stamkundsrabatt, för att vi ska kunna
uppfylla Djurskyddslagen§ 2 (kontaktperson) och för statistik. Nedanstående information är en
summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet
med Dataskyddsförordningen(GDPR).
Varför behöver vi dina och ditt djurs data?
Uppgifter om ägare, djuret och kontaktpersonen behövs för att
• Kunna tillgodose § 2 Djurskyddslagen(1988:534) om att djur ska behandlas väl och skyddas
mot onödigt lidande och sjukdom (Lag 2005:1226).
• Kunna administrera och hantera din bokning avseende bokningsperiod, planera och
koordinera in- och utcheckningar med mera.
• Ge dig som ägare uppdateringar och information om hur ditt djur mår.
• Kunna administrera och hantera betalningar, fakturering och bokföring.
Hur sparas dina uppgifter?
• Bokningsbekräftelse i pappersform sparas efter bokningsdagen samt signerat avtal och
bokningsbekräftelse under vistelsen hos oss. Därefter destrueras de.
• Uppgifter för betalning och fakturering sparas i vårt bokningssystem samt lämnas utskrivna till
bokföringsfirman iRevision (för löpande bokföring) samt revisionsfirman Baker Tilly EMK (för
årlig revision).
• Uppgifter för att boka djurets vistelse eller göra en förfrågan lämnar du själv i vårt
bokningssystem via vår hemsida alternativt ringer eller skickar mejl till oss.
Vem har tillgång till dina uppgifter?
• Ägarna samt personal Kattpensionat Egypten.
• Bokföringsfirman iRevision och revisionsfirman Baker Tilly EMK.
• Behandlande veterinär och djurvårdspersonal på veterinärklinik och djursjukhus vid sjukdom
och skada hos inackorderat djur.
Kattpensionat Egypten ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas
genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är
lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Kattpensionat Egyptens system
och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som
behandlas med anledning av våra tjänster.
Hur länge sparas dina uppgifter?
• Avtal pensionat tills ägaren återkallar sitt godkännande.
• Bokföring och revision 7 år.
• Bokningssystem tills ägaren återkallar sitt godkännande.
Kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller återkalla ditt godkännande.
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