Registrering av
ägarskap/ägarbyte
Ägarbytet gör du allra enklast på medlemstjänsten Omakoira på adressen www.kennelliitto.fi/sv/omakoira-medlemstjanst
Hundens namn

Registernummer

Ras
Medlemsnummer av 1:a nya ägaren

Hanhund
Efternamn

Tik

Förnamn

Adress, postnummer och -anstalt
Telefon

Födelsetid

E-post
Dataskydd
Jag vill bli medlem i Kennelklubben
Tillstånd till Kennelklubbens direktmarknadsföring
Jag väljer tidskriftsalternativet
Tillstånd att lämna ut uppgifter till marknadsföringsregister
1. Basuppplaga av Koiramme - Våra Hundar
Tillstånd att lämna ut uppgifter till specialklubbar
2. Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Mitt namn och min postanstalt kan visas i avelsdatasystemet
3. Basupplaga av Koiramme inkl. jaktsidorna (mot tilläggsavgift)
Min adress är hemlig (mina adressuppgifter syns inte för uppdaterare av föreningsuppgifter och kommer inte upp via sökfunktionerna på Kennelklubbens webbplats, 1:a ägarens underskrift och namnförtydligande
som t.ex. exteriördomar- eller ringsekreterarsöket)
Jag vill få ett e-postmeddelande om nya medlemsavgifter
Medlemsnummer av 2:a nya ägaren

Efternamn

Förnamn

Adress, postnummer och -anstalt
Telefon

Födelsetid

E-post
Dataskydd
Jag vill bli medlem i Kennelklubben
Tillstånd till Kennelklubbens direktmarknadsföring
Jag väljer tidskriftsalternativet
Tillstånd att lämna ut uppgifter till marknadsföringsregister
1. Basuppplaga av Koiramme - Våra Hundar
Tillstånd att lämna ut uppgifter till specialklubbar
2. Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Mitt namn och min postanstalt kan visas i avelsdatasystemet
3. Basupplaga av Koiramme inkl. jaktsidorna (mot tilläggsavgift)
Min adress är hemlig (mina adressuppgifter syns inte för uppdaterare av föreningsuppgifter och kommer inte upp via sökfunktionerna på Kennelklubbens webbplats, 2:a ägarens underskrift och namnförtydligande
som t.ex. exteriördomar- eller ringsekreterarsöket)
Jag vill få ett e-postmeddelande om nya medlemsavgifter
Medlemsnummer av 3:e nya ägaren

Efternamn

Förnamn

Adress, postnummer och -anstalt
Telefon

Födelsetid

E-post
Dataskydd
Jag vill bli medlem i Kennelklubben
Tillstånd till Kennelklubbens direktmarknadsföring
Jag väljer tidskriftsalternativet
Tillstånd att lämna ut uppgifter till marknadsföringsregister
1. Basuppplaga av Koiramme - Våra Hundar
Tillstånd att lämna ut uppgifter till specialklubbar
2. Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Mitt namn och min postanstalt kan visas i avelsdatasystemet
3. Basupplaga av Koiramme inkl. jaktsidorna (mot tilläggsavgift)
Min adress är hemlig (mina adressuppgifter syns inte för uppdaterare av föreningsuppgifter och kommer inte upp via sökfunktionerna på Kennelklubbens webbplats, 3:e ägarens underskrift och namnförtydligande
som t.ex. exteriördomar- eller ringsekreterarsöket)
Jag vill få ett e-postmeddelande om nya medlemsavgifter

Högst tre ägare kan registreras till hunden. Den första registreringen av ägarskap är avgiftsfri. Ägarintyg skickas per post.
Till registrering av ägarskap/ägarbyte ska bifogas en kopia av köpeavtalet eller en annan dokument ägarbytet grundar sig på samt en kopia av hundens
registreringsbevis.
Registrering av ägarbyte är avgiftsbelagt. Avgifter finns på Kennelklubbens webbplats på adressen www.kennelliitto.fi/sv/om-oss/prislista
Du kan läsa om Kennelklubbens dataskyddspraxis och principer för behandling av personuppgifter på adressen www.kennelliitto.fi/sv/dataskydd
Underskrift och namnförtydligande av den 1:a nuvarande ägaren

Underskrift och namnförtydligande av den 1:a nya ägaren

Underskrift och namnförtydligande av den 2:a nuvarande ägaren

Underskrift och namnförtydligande av den 2:a nya ägaren

Underskrift och namnförtydligande av den 3:e nuvarande ägaren

Underskrift och namnförtydligande av den 3:e nya ägaren

v.4 10..2018

Ägarbyte (blanketten ska undertecknas av samtliga nuvarande och nya ägare)

Skicka till adressen: Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post (inskannad och underskriven): rekisterointi@kennelliitto.fi

Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
02770 ESBO

Puh./Tfn. +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

