VISA KONTAKTUPPGIFTER

på SKKs webbplatser

Är du redan registrerad i någon utav SKKs register?
Då kan du använda denna blankett till att godkänna att dina kontaktuppgifter, förutom att finnas i registret,
även får publiceras på SKKs webbplatser. De uppgifter som visas är ägarens namn och kontaktuppgifter, ej personnummer.

Jag är registrerad hundägare
Som hundägare kan dina uppgifter synas på Djurid.se, Hunddata och Avelsdata.

£ Ja, jag tillåter SKK att visa mina kontaktuppgifter som registrerad hundägare.
Jag är registrerad hunduppfödare
Som hunduppfödare kan dina uppgifter synas på KöpaHund.se och SKK.se i tjänsterna Hunddata och Avelsdata.

£ Ja, jag tillåter SKK att visa mina kontaktuppgifter som registrerad hunduppfödare.
Jag är registrerad kattägare
Som kattägare kan dina uppgifter synas på Djurid.se.

£ Ja, jag tillåter SKK att visa mina kontaktuppgifter som registrerad kattägare.
UNDERSKRIFT
Datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Skriv under för hand
Uppge namn samt personnummer och/eller adress nedan för att vi ska kunna hitta dig i registret.
NAMN OCH ADRESS
Personnummer

Efternamn

Gatuadress

Förnamn
Postnummer

Ort

Ta bort mina uppgifter från webbplatserna
Om du tidigare tackat ja till att visa dina uppgifter 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
Vi har automatisk uppdatering via Statens Personadressregisternämnd, SPAR. Om du ändå vill anmäla en adressändring, nytt telefonnummer eller
e-post, använd gärna vårt webbformulär som finns på www.skk.se, eller kontakta oss på medlemsservice: medlem@skk.se

SKK M8 webb mars 20

Blanketten skickas in underskriven per post till: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna.

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 nns 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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