BEGÄRAN ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) KAPITEL 3
– Den registrerades rättigheter
För att vi ska vara säkra på din identitet och kunna söka efter dina uppgifter hos oss ber vi dig svara på ett antal frågor i formuläret nedan. Kom ihåg att
underteckna din begäran.

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Postadress

Personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)

E-postadress

Telefonnummer (om vi behöver nå dig för t.ex. komplettering)

£ Ja tack, jag vill gärna bli uppringd för att komplettera min begäran muntligen

TYP AV BEGÄRAN

£ 1. Registerutdrag

Ja tack, jag vill begära registerutdrag som visar vilka personuppgifter Svenska Kennelklubben behandlar om mig. Se vidare
information under punkt 1 nedan.

£ 2. Rättelse
£ 3. Radering

Ja tack, jag vill begära rättelse. Du måste även fylla i uppgifterna under punkt 2 nedan.

1. Registerutdrag

Var och en har rätt att få veta vilka personuppgifter som Svenska Kennelklubbens kansli behandlar gällande sin egen person
och alla har rätt att en gång per år begära ut uppgifterna kostnadsfritt. Det kan dock finnas begränsningar i vilken information
vi kan lämna ut med hänsyn till andra lagar.

Ja tack, jag vill begära radering. Du måste även fylla i uppgifterna under punkt 3 nedan.

Observera att ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter kommer det att skickas med rekommenderat brev (REK). Vi kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post då
vi inte har någon tjänst som stödjer säker identifiering av mottagare. Om vi inte kan säkerställa din identitet kommer vi att
behöva be dig komma till Svenska Kennelklubbens kansli och legitimera dig.

2. Rättelse

Var och en har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Du har också rätt att komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Beskriv tydligt i din begäran vad du vill få rättat och av vilket skäl, vilken uppgift det är som är felaktig och var den finns:
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har inte rätt att få personuppgifter raderade i de
fall Svenska Kennelklubbens intressen av att behålla dem väger tyngre.
Beskriv tydligt i din begäran vad du vill få raderat och av vilket skäl, vilken uppgift det är och var den finns:
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
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Vi kommer att besvara din begäran inom en månad från att vi tagit emot den. Under vissa omständigheter (t.ex. om begäran är
otydlig, om vi får många förfrågningar eller under semestertider) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att
meddela det inom en månad.

UNDERSKRIFT
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ifylles för hand

Box 771, 191 27 Sollentuna I BESÖK Rotebergsvägen 3, Sollentuna I TEL 08-795 30 00 I kansli@skk.se I www.skk.se

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, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

PERSONUPPGIFTER

