ÄGARBYTE KATT
* Vi tar inte emot blanketter via e-post
För att dina uppgifter ska bli riktiga, var god texta tydligt

Visande av uppgifter

KATT

På SKKs webbplatser, inkluderat DjurID.se, finns möjlighet att söka efter kattägare.
De uppgifter som visas är ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.

Tatuering/tång-ID			

Chipnummer										

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

Kattens namn

NY Ägare
Personnummer/Organisationsnummer		

UNDERSKRIFT
Efternamn				

Förnamn

Namnteckning ny ägare

Ifylles för hand

Gatuadress
Namnförtydligande
Postadress
Namnteckning tidigare ägare
Telefon hem				

Mobiltelefon		

Ifylles för hand

Microchipremsa

Namnförtydligande

E-postadress

Ta bort allt

Spara kopia

Skriv ut

Alla personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna lagras i SKKs centrala databas och kan komma att användas av de klubbar som ingår i SKK-organisationen. SKKs webbplatser har beviljats
utgivningstillstånd varför Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan tillämpas för publicering av personuppgifter på webbplatserna.
Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

BRA ATT VETA OM DJURID.SE
Sedan länge för Svenska Kennelklubben register över id-märkta hundar och katter. Registret, som
numera går under namnet DjurID.se, är välkänt av så väl polis som allmänhet och används i stor
utsträckning för att hitta ägare till upphittade djur.
DjurID.se ingår i Europetnet, vilket innebär att alla chipmärkta katter som registreras i DjurID.se
kan identifieras i hela Europa.
Mer information om hur registret fungerar som kan vara till nytta för dig och din katt finns på
www.djurid.se.
Fyll i dina uppgifter och posta blanketten till oss. Ägarändringen registreras utan kostnad förutsatt
att nuvarande registrerad ägare har betalt engångsavgiften för ägarregistreringen. Bekräftelse
på att dina och kattens uppgifter är registrerade skickas normalt till dig inom en månad efter det
att blanketten nått oss.
Kontakta DjurID.se eller besök www.djurid.se för mer information och aktuella uppgifter.
Om din katt springer bort
Kontakta DjurID.se (kontaktuppgifter finner du nedan) och
meddela att katten är försvunnen. Kontrollera att dina
kontaktuppgifter är aktuella i registret.
Ring polisen (114 14) och anmäl katten försvunnen.
Hör med grannarna och kontrollera så att katten inte av
misstag blivit inlåst i en bod, källare eller liknande.
Sätt upp lappar där du bor och efterlys katten. Kontakta

katthemmen i ditt närområde och kontrollera om de
fått in din katt.
Efterlys katten i lokaltidningen och/eller på internet.
Det finns en mängd olika webbsidor där man kan efterlysa sin katt.
När din katt kommit hem igen: glöm inte att meddela
DjurID.se, polisen och alla andra du anmält förlusten till.
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163 20 SPÅNGA

M311 3 000 ex apr 2014 Tabrin Tryck

Postnummer		

