ÄGARANMÄLAN KATT

Chipmärkning

KATT

SKK R59 30.000 ex mars 2020

För att dina uppgifter ska bli riktiga, var god texta tydligt

ÄGARE Får ej vara under sexton år
Personnr/Organisationsnr

Huskatt Raskatt, ange ras:
Kön

Kastrerad

Efternamn

Kattens namn

Hårlag

Semi
Kort Långt

Gatuadress

Färg och teckning

Födelseår

Postnummer

Hane Hona

Ja

Förnamn

Ort

Telefon hem

Mobiltelefon

MÄRKARE
Uppgifter för märkare fylls i endast om blankett finns med
vid märkningstillfället, annars inte.

E-postadress
Ägares namnteckning

Märkare
Telefon märkare

Skriv under för hand

Ovan angiven katt är märkt den

EVENTUELL TIDIGARE MÄRKNING
Ange nummer.

MICROCHIPREMSA

Visande av uppgifter
På SKKs webbplats DjurID.se, finns möjlighet att söka efter katter via registerat id-nummer
och hitta kontaktuppgifter till deras ägare. De uppgifter som visas efter godkännande är
ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.
Om du väljer att inte visa kontaktuppgifter på webbplatsen finns uppgifterna ändå i
registret efter att anmälan skett till oss.

 Ja, jag tillåter SKK att visa mina uppgifter.
 Nej, jag vill inte att mina uppgifter visas.
R59 DjurID ägaranmälan katt chip 2020.indd 1

2020-03-09 13:07:31

DjurID.se- Svenska Kennelklubbens ägarregister
Vad händer efter du fyllt i denna blankett?
1. Blanketten skickas till DjurID.se av dig eller din veterinär.
2. DjurID.se registrerar din anmälan av katt och ägare.
3. Du får en bekräftelse på registreringen ihop med en avi
för engångsavgiften för registreringen.
4. Din katts id-nummer finns nu sökbart ifall din katt
olyckligtvis skulle springa bort.
Bra att veta
• Om din katt inte är registrerad så är kattens id-nummer inte sökbart.
• Registret används av polis, veterinär, djurhem och privatpersoner.
• En registrering i DjurID.se bevisar inte äganderätten juridiskt. Då
gäller avtal eller överlåtelsehandling.
• DjurID.se är med i Europetnet, vilket gör alla chipmärkta och
registrerade katter sökbara i hela Europa.
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.
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