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UMOWA  ADOPCJI 
 

 

Zawarta pomiędzy Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt 

zwanym dalej Schroniskiem, reprezentowanym przez upoważnionego pracownika a: 
 

 

1. 
        

 

2. 
 

 imię i nazwisko osoby odbierającej zwierzę  Data adopcji 

  

 

3. 
 

 

4. 
 

 Województwo   adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy 
 

5. 
 

 

6. 
            

 
 gmina  numery telefonów: domowy, komórkowy, e-mail (adres poczty elektronicznej) 
 

7. 
 

 uwagi/miejsce pobytu psa gdy jest inne niż w punkcie 4 

 

Dane zwierzęcia 

 

1. 

 

 

 

2.  

 gatunek/rasa  opis maści 

 

3.  
 

4.                         

 imię zwierzęcia  znaki szczególne/numer transpondera 
 

 
  

 

Należy wypełniać drukowanymi literami! 

Zobowiązuję się do otoczenia psa rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu zapewnić, oraz do 
odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:   

1.Jeśli  pies  ucieknie,  zobowiązuję  się  powiadomić  osobę  wydającą  psa,  jak  też podjąć wszelkie możliwe 
kroki zmierzające do odnalezienia go.   

2.Jeśli  z  jakiegokolwiek  powodu  zrezygnuję  z  posiadania  psa,  odwiozę  go  do  osoby wydającej lub 
zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię  o  tym  kroku  osobę  
wydającą,  która  ma  prawo  do  skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym 
opiekunem.   

3.Pod żadnym względem nie porzucę psa. 

4.Pies będzie miał obrożę/uprząż z moim telefonem i/lub adresem.   

5.Pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z 

należytą troską.   
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6.Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w  kojcu)  zobowiązuję  
się  zapewnić  mu  właściwie  ocieploną  budę,  wybieg  oraz stały dostęp do wody, a także posiłek dwa razy 
dziennie.   

7.Wydający  będzie  miał  możliwość  sprawdzania  warunków przetrzymywania  psa, sposobu jego żywienia, 
prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej ilości ruchu.   

8.Uniemożliwię psu ucieczki,  polowania na inne zwierzęta, będę unikać  sytuacji, w których pies może pogryźć 
się z innym psem (w ramach możliwości).   

9.Nie  będę  kopiować  Psu  uszu  ani  ogona  (chyba,  że  względy  zdrowotne  będą  tego bezwzględnie  
wymagały),  ani  nie  będę  Go  traktować  niezgodnie  z  Ustawą  o ochronie zwierząt.   

10.Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.   

11.Pies nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.   

12.Pies  nie  jest  przeznaczony  do  rozrodu  .  zostanie  poddany  zabiegowi  sterylizacji . 

13.Wyrażam zgodę na kontrole po adopcyjne.   

14. Mam świadomość, że każdy pies adoptowany, wymaga pracy nad zachowaniami (szkoleniowej lub 
behawioralnej). Jeśli zachowania niepożądane nasilą się do poziomu nieakceptowanego przeze mnie, podejmę 
się zmiany tego zachowania z udziałem specjalisty ds. Zachowania zwierząt. 

15. Jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane, możliwe jest zwrócenie psa do schroniska w terminie do 30 dni 
od zawarcia umowy adopcyjnej nieodpłatnie. Po upływie podanego terminu, właściciel jest zobowiązany do 
uiszczenia opłaty równowartej 3 miesięcznego pobytu psa w schronisku ( wynoszącej 8 zł brutto/ dzień). 

16. Mam świadomość, że pies adoptowany ze schroniska, pomimo stosowanych tam środków 
przeciwpchelnych, może wymagać kąpieli lub ponownego zakraplania w.w. środkami. Zaleca się wykonanie 
tych czynności w jak najkrótszym czasie od adopcji zwierzęcia. 

17. W  przypadku  rażącego  naruszenia  któregoś  z  punktów niniejszej  umowy,  osoba wydająca ma prawo 
do natychmiastowego odebrania psa adoptującemu.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  w  razie  złego  
traktowania  zwierzęcia  grozi  mi odpowiedzialność  karna  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z  
dnia  21  sierpnia 1997r.   

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody materialne, pogryzienia czy inne szkodliwe i 
niewłaściwe zachowania adoptowanego psa oraz, że będę unikać sytuacji, które mogą do nich doprowadzić 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego i 
wszelkie złamanie umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa będą rozstrzygnięte przez sąd. 

UWAGI: 

 

 

podpis adoptującego podpis pracownika 
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  Informujemy, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt, ul. Bolesława 

Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla realizacji celów statutowych fundacji i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem upoważnionych z mocy prawa lub zawartych umów). 

3. Fundacja pozyskała Pani/ Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub w wyniku zgłoszenia 

interwencji. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do : 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

- przenoszenia danych 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Pana/Pana żądania usunięcia danych 

osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie usprawiedliwione innymi postawami prawnymi.              

Zakończenie Kwarantanny;03,06.2022 


