Kæders tilmelding til kædekontrolordningen

1.

Du er ved at tilmelde din virksomhed til Fødevarestyrelsens frivillige ordning om kædekontrol.
Hvis kæden opfylder kravene til at være med i kædekontrolordningen, bliver du kontaktet af Fødevarestyrelsen
med henblik på et kontrolbesøg i kædens hovedkontor, hvor grundlaget for kædekontrolordningen bliver drøftet.
Hvis kæden ikke opfylder kravene, til at være med i kædekontrolordningen, vil kæden modtage en afgørelse og
med en klagevejledning.
De oplysninger, du giver i denne ansøgning, vil danne grundlaget for en evt. samarbejdsaftale om kædekontrol.

2. Kædehovedkontor

Hvis kædehovedkontoret er ansvarlig for flere separate kæder, skal der sendes én ansøgning pr. kæde.
Kædehovedkontorets navn
CVR-nummer
P-nummer
Adresse
Postnummer
By
Telefon
Mailadresse

□
3. Ansvarlig for
kædekontrolordning og
kontaktperson

Kædehovedkontoret er registreret som 3. partscertificeret virksomhed i Fødevarestyrelsen.

Den ansvarlige for kædekontrolordningen, er den person, som skal underskrive en evt. samarbejdsaftale om
kædekontrol med Fødevarestyrelsen.
Ansvarlig for kædekontrolordningen:
Navn
Titel
Telefon
Mailadresse
Kontaktpersonen er den person, som har den løbende kontakt med Fødevarestyrelsens kædekoordinator.
Kontaktperson:
Navn
Titel
Telefon
Mailadresse

4. Kædeoplysninger

Her skal du anføre oplysninger om den kæde, som ansøgningen angår.
Kædenavn
Beskriv de emner/områder som kædehovedkontoret har ansvar for og styrer i forhold til de enkelte virksomheder i
kæden.

5. Kædekontrol i detail
(fødevarer)

Det er et krav for at kunne blive omfattet af kædekontrollen, at alle detailvirksomheder som kædehovedkontoret
har ansvar for og styrer, omfattes af ordningen.
Antal detailvirksomheder omfattet af kædekontrolordningen [heltal]

6. Kædekontrol i engros
(fødevarer)

Det er et krav for at kunne blive omfattet af kædekontrollen, at alle engrosvirksomheder som kædehovedkontoret
har ansvar for og styrer, omfattes af ordningen.
Antal engrosvirksomheder omfattet af kædekontrolordningen [heltal]

7. Kædekontrol i
fodervirksomheder

Det er et krav for at kunne blive omfattet af kædekontrollen, at alle fodervirksomheder som kædehovedkontoret
har ansvar for og styrer, omfattes af ordningen.
Antal fodervirksomheder omfattet af kædekontrolordningen [heltal]

8. Registrering om
persondataoplysninger

Fødevarestyrelsen anvender personoplysninger ved sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse, jf.
persondatalovens §§ 28 og 29. Find reglerne i persondataloven.
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at persondataloven ikke omfatter juridiske personer, fx aktieselskaber,
anpartsselskaber og lignende.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget og vurderet ansøgningen, vil vi sende en liste over de virksomheder i din kæde, som er registreret hos
Fødevarestyrelsen. Denne liste skal du rette til, så den indeholder de korrekte oplysninger om de virksomheder, der skal indgå i kæden, og derefter
returnere til os.

