Lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Submission form for Parentage analysis

Laboklin asiakasnumero:
Customer ID number:

Käytä tätä lomaketta pentueen polveutumisen varmistusta varten. Mikäli pentueen vanhemmilla on jo DNA-tunniste, liitä tähän lomakkeeseen kopio tuloksista. Jos määrityksen on tehnyt Laboklin ja
asiakkaana olet sinä, voit liittää lomakkeeseen pelkän raporttinumeron .
Use this form to request the parentage analysis of a litter. If the DNA profile of sire or dam already exists: Please provide a copy of the result together with this form (if LABOKLIN issued the result(s) and you are the client
it is sufficient to just write the report number).
Kasvattajan/omistajan nimi Breeder’s/owner’s name

POLVEUTUMISTUTKIMUS
PARENTAGE ANALYSIS

Ennen rekisteröintiä
Before registration

Puhelin Tel. no.

Sähköposti Email

Rekisteröidylle pentueelle
Registered offspring
Y-tunnus Business ID

Tulos lähetetään Result to:
Nimi Name

Sähköposti Email

Osoite Address

Postinumero ja -toimipaikka ZIP code, city

Näytteenottaja Sample collector:
Nimi Name
Osoite Address

Puhelin Tel. no.

Postinumero ja -toimipaikka ZIP code, city

Sähköposti Email

Pentue Offspring:
Näytteenottopäivämäärä
Sample date
Koiran nimi
Dog’s name

Rotu
Breed

Narttu on astutettu useammalla uroksella
Multiple matings with different sires

Pentueen syntymäaika
Offspring date of birth
Kyllä
Yes

TM-numero (mikrosiru tai tatuointi)
ID number (microchip or tattoo)
*Astutusaika pvm ja klo *mating date and time

Ei
No

Emä Dam
Isäehdokas 1 Possible sire 1
*
Isäehdokas 2 Possible sire 2
*
Isäehdokas 3 Possible sire 3
*
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Kennelliiton rekisterinumero
FKC Reg.number

DNA-tunnisten. / Laboratorion merk.
DNA profile n. / Laboratory notes

Pennut Puppies
Sukupuoli
Sex

LABOKLIN GmbH & Co Kg, Suomen toimisto: Neitsytpolku 8 E, 00140 HELSINKI. Puh. 044 067 5353. info@laboklin.fi, www.laboklin.fi
Koiran nimi
Dog’s name

TM-numero (mikrosiru tai tatuointi)
ID number (microchip or tattoo)

DNA-tunnisten. / Laboratorion merk.
DNA profile number / Laboratory notes

Pentu 1 Puppy 1
uros
male

narttu
female

Pentu 2 Puppy 2
uros
male

narttu
female

Pentu 3 Puppy 3
uros
male

narttu
female

Pentu 4 Puppy 4
uros
male

narttu
female

Pentu 5 Puppy 5
uros
male

narttu
female

Pentu 6 Puppy 6
uros
male

narttu
female

Pentu 7 Puppy 7
uros
male

narttu
female

Pentu 8 Puppy 8
uros
male

narttu
female

Pentu 9 Puppy 9
uros
male

narttu
female

Pentu 10 Puppy 10
uros
male

narttu
female

Tutkimuksen tulos toimitetaan pentueen kasvattajalle. Kasvattaja/omistaja vakuuttaa olevansa tässä lomakkeessa mainitun pentueen kasvattaja/omistaja ja suostuvansa oheisiin ehtoihin.
Tutkimustulos voidaan tallentaa ja julkaista laborato- The breeder/owner certifies that he/she is the breeder/owner of the offspring mentioned above and agrees to the conditions listed beside.
rion julkisessa internet-tietokannassa.
Laboratoriolla on oikeus käyttää tulosta mahdollisia
Aika Date
Allekirjoitus Signature
myöhempiä DNA-polveutumistutkimuksia varten.
Laboratoriolla on oikeus säilyttää ja käyttää näytteitä
Paikka Place
Nimenselvennys Name in block letters
koirien DNA-tutkimusta hyödyntäviä tarkoituksia varten, mutta mahdollisia muita tuloksia ei julkaista
yksittäisen koiran osalta ilman omistajan suostumusta.
The result of the DNA profiling will be submitted to the
owner. The DNA profile may be recorded and published
in a public internet database by the laboratory. It may
also store the test results for further parentage evaluation or DNA profiling.
The laboratory reserves the right to store and use the
samples collected for this test for further research
into improving canine DNA diagnostics; no such test
results on individual dogs will be published without the
owner’s consent.

Näytteenottaja vakuuttaa näytteiden olevan tässä lomakkeessa mainituista koirista, joiden tunnistusmerkinnät hän on tarkistanut.
The sample collector certifies that the samples have been taken from the dogs mentioned in this form and the ID number on the dogs have been verified.
Aika Date

Allekirjoitus Signature

Paikka Place

Nimenselvennys Name in block letters

Näytteenottaja on eläinlääkäri, numero:
The sample collector is a veterinarian, number:

Laboratorion edustaja
Representative of the laboratory

Annan luvan tietojeni lähettämiseen ja käsittelemiseen Laboklin GmbH & Co.KG toimesta sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Olen lukenut tietojeni käytöstä ja oikeuksistani
http://laboklin.com/dataprotection. Allekirjoittamalla hyväksyn että lasku lähetetään minulle. I hereby grant Laboklin GmbH & Co.KG my consent to transfer and process my personal data to the extent required for the fulfilling of this contract. I have acquainted myself with the data processing principles and my rights at http://laboklin.com/dataprotection.
By signing this contract I agree that the invoice is addressed to me.
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