KOMPLETTERING DELÄGARE
FÖR HUND ÄGARREGISTRERAD I SKK

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

HUND

Visande av uppgifter

Registreringsnummer

På SKKs webbplatser, inkluderat DjurID.se, finns möjlighet att söka efter hundägare.
De uppgifter som visas är ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.
Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter.

ID-nr

Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas.
Hundens namn

Ansökan om medlemskap
Jag vill bli medlem i SKK länsklubb.
Jag vill bli familjemedlem i SKK länsklubb. Ange medlemsnummer för huvudmedlem:

DELÄGARE
ÄGARE
Personnr./Organisationsnr.

Eventuellt medlemsnummer inom SKK

Efternamn

Förnamn

För aktuella avgifter se www.skk.se eller ring 08-795 30 50.

UNDERSKRIFT
Gatuadress

Telefon hem

Postadress

Namnförtydligande
Mobiltelefon
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Postnummer

Namnteckning delägare

Namnteckning ägare

E-postadress

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 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. Uppgifterna används
också i arbetet med hälsoenkäter och när en hunds identitet ska styrkas i samband med
exempelvis hälsoundersökningar eller vid avel och utställning/prov i annat land.
En registrering i DjurID.se bevisar inte ägandrätten juridiskt. Då gäller avtal eller
överlåtelsehandling.
DjurID.se ingår i Europetnet, vilket innebär att alla chipmärkta hundar som registreras i
DjurID.se kan identifieras i hela Europa.
Fyll i dina uppgifter och posta blanketten till oss. Avgiften för ägarregistreringen betalades
av uppfödaren i samband med att valpen registrerades i SKKs stambok så du betalar
inget i samband med ägarregistreringen. Inga avgifter tillkommer heller vid ägarbyte eller
adressändring.
Bekräftelse på att dina och hundens uppgifter är registrerade skickas normalt till dig inom
en månad efter det att blanketten nått oss. Mer information om hur registret kan vara till
nytta för dig och din hund finns på www.djurid.se.
Observera att detta register inte ska
förväxlas med det statliga hundregistret.

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