
Protokół  pobrania  krwi  lub włosów od konia  

(ostatnia aktualizacja - Poznań, 18.05.2019)   

    Zaznaczyć cel badania  
Nazwa  konia           .......................................................... �  rasa zachowawcza (konik polski, hucuł i in.) 
 �  ogier przeznaczony do rozrodu 
Rasa                                   .......................................................... �  ogier z importu 

�  kwalifikacja ogiera do Zak ładu 
Treningowego 

Płeć                                  ........................................................    �  klacz do licencji 
�  klacz z importu 

Data urodzenia                   .......................................................... �  matka ogiera do Zakładu Treningowego        
�  koń urodzony po inseminacji        

Umaszczenie  podstawowe ........................................................    �  wykluczenie ojcostwa lub macierzyństwa 
�  potwierdzenie badań zagranicznych 
�  inny 

    
lub  wpisu do księgi stadnej  ................................... 

Nazwa ojca   ..........................................................  po ......................................... od ................................... 

Rok urodzenia ojca............................Numer laboratoryjny ojca.............................................   

lub wpisu do księgi stadnej ............................................ rasa ojca .................................................................. 

Nazwa matki ......................................................... po .........................................od...................................... 

Rok urodzenia matki.........................Numer laboratoryjny matki.........................................   

lub wpisu do księgi stadnej ............................................. rasa matki .............................................................. 

Hodowca                               ................................................................................................ 

Właściciel                              ................................................................................................ 

adres hodowcy / właściciela:   kod ..............  m. .....................................  ul. .................................................... 

tel. / fax. : hodowcy / właściciela ..................................................mail właściciela…………………….…….. 
      
      podpis  hodowcy / właściciela                              podpis pobierającego krew lub włosy   
                                                                        
                            

Numer paszportu konia   

Numer paszportu ojca   

Numer paszportu matki   

Protokół  prosimy  wypełnić czytelnie,  drukowanymi  literami. 
Zarówno na probówce z krwią jak i na kopercie z włosami napisać nazwę konia.



..................................................................           ................................................................................................ 

Związek ................................ miejscowość ................................... data pobrania krwi lub włosów .................. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni  

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań KRS 00 000 209 62 

w celu wykonania usługi badań genetycznych w/w koniowatego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

            przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. 

                                                                                                               
.……………………………………………………………… 

                                                                                              data i czytelny podpis oświadczającego 
    


	Zaznaczyć cel badania

