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

KATT

Visande av uppgifter

Tatuering/tång-ID

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

Chipnummer

Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter.

Kattens namn

Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas.

NY ÄGARE
ÄGARE
Personnr./Organisationsnr.
Efternamn

Förnamn

UNDERSKRIFT
Gatuadress

Telefon hem

Postadress

Namnförtydligande
Mobiltelefon

Namnteckning tidigare ägare

E-postadress

SKK M311 web mar 2018

Postnummer

Namnteckning ny ägare

Namnförtydligande

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (tom 24 maj 2018) och Dataskyddsförordningen (from 25 maj 2018).
För mer utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, gå till www.skk.se .
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.

BRA ATT VETA OM DJURID.SE
Sedan länge för Svenska Kennelklubben register över id-märkta katter och hundar.
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 hos
oss kan identifieras i hela Europa.
Fyll i dina uppgifter och posta blanketten till oss. För ägarregistreringen tar vi ut en
engångsavgift av djurägaren. Inbetalningskort och bekräftelse på att dina och kattens uppgifter
är registrerade skickas normalt till dig inom en månad efter det att blanketten nått oss.
Ändring av ägare registreras utan kostnad förutsatt att nuvarande registrerad ägare har
betalt engångsavgiften för ägarregistreringen. En registrering i DjurID.se bevisar inte
äganderätten juridiskt. Då gäller avtal eller överlåtelsehandling.
För aktuella avgifter, besök www.djurid.se
eller kontakta DjurID.se

Efterlys med bild på Facebook
www.facebook.com/djuridhundar
www.facebook.com/djuridkatter

Om din katt springer bort
Kontakta DjurID.se (kontaktuppgifter finner du
Sätt upp lappar där du bor och efterlys katten.
nedan) och meddela att katten är försvunnen.
Kontakta katthemmen i ditt närområde och
Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella kontrollera om de fått in din katt.
i registret.
Efterlys katten i lokaltidningen och/eller på
Ring polisen (114 14) och anmäl katten
internet. Det finns en mängd olika webbsidor
försvunnen.
där man kan efterlysa sin katt.
Hör med grannarna och kontrollera så att katten När din katt kommit hem igen: glöm inte att
inte av misstag blivit inlåst i en bod, källare eller meddela DjurID.se, polisen och alla andra du
liknande.
anmält förlusten till.

DjurID.se - SKKs ägarregister | Box 771, 191 27 Sollentuna | djurid@skk.se | 08-795 30 50
DjurID.se – en tjänst från Svenska Kennelklubben

DjurID.se
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