Schnauzer database online is een programma om alle Schnauzer variëteiten te bundelen in
één programma. Dit zal leiden tot een overzicht van de verschillende foklijnen waarin
gezondheid en afstamming duidelijk beschreven worden. U heeft overzicht van alle
ingeschreven Schnauzers en als mogelijk kunt u contact opnemen met de eigenaar.
Het is voor u als Fokker mogelijk om een mooi en duidelijk overzicht te verkrijgen van al
uw gefokte en huidige Schnauzers in uw kennel. Foto's en informatie van elke Schnauzer
afzonderlijk. Vermeldingen van dekreuen en de mogelijkheid van inteeltberekeningen.
Inschrijven is gratis bij Schnauzer Database Online, waarna u bent geregistreerd plaatst u
al uw Schnauzers. U ook een banner met uw kennelnaam plaatsen.
Regels voor Gezondheid Gegevens
Schnauzer Database Online bied u een informatief programma aan waarin alle gegevens
kunnen worden gevonden zowel door de fokkers als eigenaren van de Schnauzer.
Het is daarom van groot belang dat alle gezondheidsgegevens voor de inteeltberekeningen
correct zijn. Schnauzer database online vermeldt de volgende voorwaarden.
•

•

Alle resultaten die kunnen worden gecontroleerd bij de Raad van bestuur worden
vrijgegeven voor publicatie na goedkeuring door de Schnauzer Database Online.
Voor alle vermelde gezondheidsresultaten die niet kunnen worden geverifieerd,
moet u een kopie sturen naar schnauzerdatbase@gmail.com.
Fokkers die niet uit Nederland komen dienen een kopie te sturen van alle
verplichte gezondheidsresultaten naar schnauzerdatabase@gmail.com.

Privacy:
Schnauzer database online zal nooit gegevens delen of publiceren van de ingevulde of
verstuurde privé gegevens opgenomen in de Schnauzer Database Online met uitzondering
van toestemming van abonnee in het programma zelf.
Het programma publiceert nooit privégegevens uit zichzelf.
U dient zelf aan te geven of uw privégegevens mogen worden gepubliceerd.
Als abonee kunt u een eenmaal gegeven toestemming annuleren door de publicatie te
wijzigen.

Publicatie van de gegevens:
Wanneer u zich aanmeldt met een nieuwe account, worden de volgende Accountopties
weergegeven waaruit u kiezen.
Gratis account voor fokker/eigenaar:
Met een gratis kweker/eigenaar account u:
•
•
•
•
•

voeg uw naam als eigenaar of fokker toe aan een hond
ontvang een pagina met uw honden en, als u dat wilt, uw contactgegevens
voeg je naam toe aan de fokkerslijst
zet je hond (en) op de dekreupagina
plaats je nest (en) op de nestpagina

We willen uw land, uw kennelnaam en / of persoonlijke naam op deze website laten zien.
Ik wil een fokker/eigenaar account.
Ik wil een openbare pagina.
Voeg mijn naam toe aan de fokkers lijst.
Bekijk deze informatie op mijn openbare pagina:
Mijn persoonlijke naam.
(Als u geen kennelnaam hebt opgegeven, is dit een verplicht veld.)
Mijn volledige adres
Alleen mijn stad en regio
Mijn telefoonnummer
EEN contactformulier, zodat mensen kunnen sturen mij een e-mail (het e-mail adres
zal niet verschijnen op deze site)
Zelfs als u de publicatie van uw privégegevens hebt toegestaan, kunt u deze op elk
gewenst moment in uw account annuleren.
Alle ingediende documenten zullen worden afgedrukt en gedocumenteerd na ontvangst.
De ontvangen bestanden worden van de computer verwijderd.
Alle ingevoerde gegevens zullen alleen openbaar worden weergegeven als de Schnauzer
database is goedgekeurd online na het verifiëren van de juistheid van de gegevens van de
Schnauzer database.
Namens Schnauzer database online wij wensen u veel succes.
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