KENNELNAMN 3

Delägarskap
K-nr

OBS! Delägarskap är avgiftsbelagt, mer information på baksidan.
IFYLLES ALLTID
Kennelnamn
Kennelnamnsinnehavare

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

IFYLLES VID ANSÖKAN OM DELÄGARSKAP
Sökandes för- och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Medlemskap i någon SKK-ansluten klubb är obligatorisk för båda sökanden. Alla utom medlem i
länsklubb måste bifoga kopia av giltigt medlemskort eller kvitto på erlagd avgift.

Medlemsnummer

Slutlig ägare av kennelnamnet? Vem har rätt till namnet vid ev. upplösning? Slutlig ägare kan när som Namn
helst besluta att delägarskapet ska upphöra. Ska alltid anges!
På vilken eller vilka raser grundas ansökan?

Underskrifter
Ort, datum

Ort, datum

Kennelnamnsinnehavare (slutlig ägare)

Sökande

( Fylls i för hand)

( Fylls i för hand)

IFYLLES VID ANSÖKAN OM UTTRÄDE
Sökandes för- och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Underskrift
Ort, datum
Sökandes eller slutlig ägares underskrift

( Fylls i för hand)

Namnförtydligande

Mer information på nästa sida.
SKK ANTECKNINGAR
Till Hundsport för publicering i nr

SKK K3 dec 2018

Övrigt

Data

Brev

Intyg

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

Utträde

För både delägarskap och utträde gäller att inga förändringar görs inom ett kennelnamn om innehavaren/innehavarna
är anmäld/anmälda till SKKs disciplinnämnd eller av andra skäl är föremål för utredning i SKK.

Delägarskap
Inträde i kennel är avgiftsbelagt. Avgiften ska vara SKK tillhanda innan ansökan kan behandlas. Avgift insättes på SKKs pg 11 77-5,
märk talongen ”delägarskap” samt vilket kennelnamn det gäller. Aktuell avgift finns på www.skk.se och i tidningen Hundsport.
För delägarskap gäller att:
• Den inträdande ska ha giltigt medlemskap. Medlem i specialklubb måste bifoga kopia av giltigt medlemskort eller kvitto
på erlagd medlemsavgift.
• Den inträdande ska vara 18 år fyllda och myndig.
• Den inträdande får inte påföra kennelnamnet på sina eventuella tidigare kullar.
• Godkänt delägarskap publiceras i tidningen Hundsport.
• Slutlig ägare kan när som helst besluta att delägarskapet ska upphöra.

Utträde
En ensam innehavare av ett kennelnamn kan inte utträda och lämna kennelnamnet tomt. Vill man inte längre vara aktiv kan
kennelnamnet förklaras vilande.
Godkänt utträde publiceras i tidningen Hundsport.

Överlåtelse
Vid ansökan om överlåtelse använder du blankett Kennelnamn 4.

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
och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44,
medlem@skk.se.
Som registrerad uppfödare med kennelnamn kommer dina uppgifter (namn och kennelnamn) att för alltid sparas i SKKs stamböcker. Dessa
uppgifter kan komma att publiceras i utställningskataloger, resultatlistor m.m.

