KENNELNAMN 2

SÖKANDE
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

FÖRSLAG TILL KENNELNAMN
Vårt register hanterar enbart versaler (stora bokstäver). Ange om genitiv-s önskas eller ej, till exempel "HÖRNAN KARO" eller "HÖRNANS KARO".
Tänk på att ett svenskt ord inte har apostrof före genitiv-s. Till exempel skriver man "HÖRNANS KARO" på svenska, men "CORNER'S KARO" om
kennelnamnet ska vara på engelska.Var god texta!
Om endast ett namn kvarstår som alternativ efter vår kontroll, skickas bara detta namn till FCI.
Om något av tidigare insända namn preliminärt har godkänts av SKK, var god ange om det namnet kvarstår som alternativ och om det då ska vara
som första alternativ. Nedanstående namn önskar jag komplettera till tidigare insänd ansökan:
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 5
Alternativ 6
Alternativ 7
Alternativ 8
Alternativ 9
Alternativ 10
Alternativ 11
Alternativ 12
Alternativ 13
Alternativ 14
Alternativ 15
Alternativ 16
Alternativ 17
Alternativ 18

UNDERSKRIFT
SKK K2 jun 2020

Ort, datum
Sökande ( Fylls i för hand)

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

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.

Komplettering kennelnamnsansökan

