
För att dina uppgifter ska bli riktiga, var god texta tydligt

KOMPLETTERING DELÄGARE
För hund ägarregistrerad i SKK

GDPR gällande från 2020 är inlagt

HUND
Registreringsnummer

ID-nummer

Hundens namn

DELÄGARE   Får ej vara under sexton år
Person-/Organisationsnummer Eventuellt medlemsnummer inom SKK

Efternamn Förnamn

Gatuadress

Postnummer Ort

Telefon hem Mobiltelefon

E-postadress

UNDERSKRIFTER
Namnteckning delägare

Namnförtydligande delägare

Namnteckning ägare

Namnförtydligande ägare

Tillsammans med medlemstidningen Hundsport vill jag få 

bilagan (välj en):             Utställning                     Jakthund

Ange medlemsnummer för huvudmedlem:

Visande av uppgifter
På SKKs webbplatser, inkluderat DjurID.se, fi nns möjlighet att söka efter hundar och hitta kontaktuppgifter till 
deras ägare. De uppgifter som visas, efter godkännande, är ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.

Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter.  Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas. 

Ansökan om medlemskap    
Jag vill bli medlem i SKK länsklubb. 

Jag vill bli familjemedlem i SKK länsklubb.

Jag vill bli medlem i SKK specialklubb.
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För aktuella avgifter se www.skk.se eller ring 08-795 33 44.
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DjurID.se
c/o Svenska Kennelklubben
Svarspost
20717562
191 20 SOLLENTUNA

DjurID.se - SKKs ägarregister  |  Box 771, 191 27 Sollentuna  |  djurid@skk.se  |  08-795 30 50

DjurID.se- Svenska Kennelklubbens ägarregister 
Vad händer efter du fyllt i denna blankett?
1. Blanketten skickas till DjurID.se av dig eller din uppfödare.

2. DjurID.se registrerar din anmälan av hund och ägare.

3. Du får en bekräftelse på registreringen. 

4. Din hunds id-nummer fi nns nu sökbart ifall din hund
olyckligtvis skulle springa bort.

Bra att veta
• Om din hund inte är registrerad så är hundens id-nummer inte sökbart.

• Registret används av polis, veterinär, djurhem och privatpersoner.

• En registrering i DjurID.se bevisar inte äganderätten juridiskt. Då gäller 
avtal eller överlåtelsehandling. 

• DjurID.se är med i Europetnet, vilket gör alla chipmärkta och 
ägarregistrerade hundar sökbara i hela Europa. 

Observera att detta register inte ska förväxlas med det statliga hundregistret.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. 
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande 
av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i 
enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av 
personuppgifter fi nns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och 
utskick av information från SKK och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig 
dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se.
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