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Spara kopia

Skriv ut

Denna blankett är till för dig som vill godkänna att dina registrerade kontaktuppgifter: namn, adress,
telefon och e-post, får visas på SKKs webbplatser. Dina kontaktuppgifter finns i registret för dig som är
registrerad hundägare och/eller uppfödare.
Ja, jag tillåter att SKK visar mina kontaktuppgifter som hundägare på webbplatserna: DjurID.se, Hunddata.se och
Avelsdata.se.
Ja, jag tillåter att SKK visar mina kontaktuppgifter i egenskap som hunduppfödare på webbplatserna: Hunddata.se,
KöpaHund.se och Avelsdata.se.
Uppge namn samt personnummer och/eller adress nedan för att vi ska kunna hitta dig i registret.
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Gatuadress
Postnummer

Ort

Underskrift Datum:.........................................................
Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylles för hand

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.

Ta bort mina uppgifter från webbplatserna
Om du tidigare tackat ja till att visa dina uppgifter så kan du enkelt ändra detta till nej. Du kontaktar då oss på e-post: medlem@skk.se.
Har du inte anmält varken ja eller nej så blir det automatiskt nej.

Adressändring

SKK M8 jul 2015

Om du enbart vill göra en adressändring, anmäla nytt telefonnummer eller e-post, så använd gärna vårt webbformulär som finns på www.skk.se,
eller kontakta oss på medlemsavdelningen: medlem@skk.se.

Blanketten skickas underskriven per post till: Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, 163
Spånga
Box 85
771,
191 27 Sollentuna
Vi kan inte ta emot blanketter via e-post eftersom underskrift krävs.

