
              UMOWA ADOPCYJNA

                    zawarta w dniu ...............................

                    w .............................................….

Umowa zawarta jest dobrowolnie pomiędzy:

               

         

         

       

           

            

   

zwaną dalej „Przedstawicielem Fundacji”,

a

Osobą adoptującą: 

 Imię i nazwisko………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………….

Adres zameldowania………………………………………………………

Nr dowodu osobistego……………………………………………………

Nr PESEL………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy…………………………………………………………

Adres mailowy………………………………………………………………..

zwaną dalej „Adoptującym”
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§1.
Umowa dotyczy bezpłatnego przekazania Adoptującemu zwierzęcia:

PIES / KOT

Imię …………………………………………………………………………………...

Wiek …………………………………………………………………………………..

Rasa…………………………………………………………………………………….

Umaszczenie………………………………………………………………………..

Nr Chip………………………………………………………………………………...

Znaki szczególne…………………………………………………………………...

Uwagi…………………………………………………………………………………...

Sterylizowany/Kastrowany (tak/nie)………………………………………

§2.
Adoptujący oświadcza, że zwierzę przebywać będzie pod adresem:
   

            

           

   

§3.
(Dotyczy Adoptujących, którzy zamieszkują lokal wynajmowany)

Adoptujący  oświadcza,  że  właściciel  wynajmowanego  lokalu,  w  którym  Adoptujący  obecnie

mieszka,  został  poinformowany  o  adopcji  zwierzęcia  i  zgadza  się  na  to  żeby  zwierzę  w  nim

przebywało.

§4.
Adoptujący oświadcza, że wszystkie osoby zamieszkujące wraz z nim są poinformowane o adopcji

zwierzęcia i wyrażają zgodę na adopcję.

§5.
Od  momentu  przekazania  zwierzęcia  pod  opiekę  Adoptującego  wszelkie  koszty  związane

z utrzymaniem zwierzęcia, w szczególności koszty leczenia, szczepień, zakup karmy, zabawek itp.

ponosi Adoptujący.

§6.
Adoptujący  zobowiązuje się:

 traktować zwierzę zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,

 powiadomić  wolontariusza/przedstawiciela  Fundacji  w  razie  poważnej  choroby  lub

śmierci zwierzęcia, w terminie do 2 dni od zaistniałej sytuacji,

 zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,

 zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,

 nie wykorzystywać psa do walk psów,
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 nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym,

 nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,

 zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia

ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,

 zapewnić zwierzęciu ochronę przeciw kleszczom przez 12 miesięcy w roku

 wyposażyć psa w: obrożę/szelki, smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm,

zaś kota w: kuwetę, drapak, transporter, legowisko, miski, pokarm.

§7.
1. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa adoptowanemu przez

siebie zwierzęciu, przez co rozumie się:

 wyposażenie psa w obrożę z adresówką (opcjonalnie nadrukowanym numerem telefonu

właściciela),

 wyprowadzanie psa na smyczy (dotyczy to terenów miejskich, gdzie istnieje jasny zakaz

spuszczania psów ze smyczy),

 swobodne puszczanie psa ze smyczy tylko na terenie zamkniętym lub specjalnie do tego

celu przeznaczonym, oddalonym od ruchliwych ulic itp.

2. Jeśli zwierzę nie jest zachipowane, Adoptujący zobowiązuje się do jak najszybszego zachipowania

zwierzęcia i zarejestrowania go w bazach danych na swoje nazwisko oraz swoje dane teleadresowe.

3. W sytuacji zmiany swoich danych teleadresowych, niezwłocznie po ich nastąpieniu Adoptujący

zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazach danych, o których mowa w ust. 2.

4. Adoptujący oświadcza, że nigdy nie zostawi zwierzęcia samego:

 w samochodzie podczas upałów lub dotkliwych mrozów,

 pod sklepem, pocztą, przedszkolem, szkołą itp.

§8.
(Dotyczy zwierząt nie sterylizowanych/nie kastrowanych)

Adoptujący  oświadcza,  że  pod  żadnym  pozorem  nie  dopuści  do  rozmnażania  adoptowanego

zwierzęcia,  a  w  razie  nieplanowanego  pokrycia,  podda  zwierzę  sterylizacji  aborcyjnej.

§9.
(Dotyczy zwierząt nie sterylizowanych/nie kastrowanych)

1.  Adoptujący  zobowiązuje  się  do  sterylizacji/kastracji  zwierzęcia  w  wyznaczonym  terminie

do…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

lub  po  osiągnięciu  przez  zwierzę  wieku  pozwalającego  na  wykonanie  zabiegu.

2. W przypadku zwierząt adoptowanych w trakcie leczenia, rekonwalescencji, zabieg musi zostać

przeprowadzony po pełnym powrocie do zdrowia.

§10.
Adoptujący oświadcza, że nie odda ani nie sprzeda adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim.

§11.
1. Adoptujący podejmując decyzję o adopcji  oświadcza, iż wie, że zwierzę nie jest rzeczą, którą

można zwrócić jeśli nie spełni oczekiwań.
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5. W przypadku natychmiastowej konieczności oddania zwierzęcia Adoptujący zobowiązuje się do

pokrycia kosztów pobytu zwierzęcia w hotelu za minimum 1 miesiąc w kwocie  500 złotych.

§12.
               

          

 

             

         

          

 

§13.
            

             

          

           

         

   

§14.
            

            

          

          

 

§15.
          

          

§16.
           

     

 informacje o dolegliwościach i chorobach niewidocznych przy odbiorze zwierzęcia oraz

o sposobie kontynuacji ich leczenia,

 informacje dotyczące ogólnego stanu psychicznego i Hzycznego zwierzęcia,

 informacje o rodzaju pożywienia, jakim zwierzę jest karmione.
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§17.
Adoptujący  oświadcza,  że  stan  zdrowia  zwierzęcia  jest  mu  znany  i  nie  będzie  wnosił  żadnych

roszczeń z tego tytułu.

§18.
W  przypadku  zdarzeń  losowych  takich  jak:  śmierć  lub  ciężka  choroba  właściciela,  opiekę  nad

zwierzęciem przejmie:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres mailowy………………………………………………………………………………………………………………………………….

§19.
             

            

             

     

               

             

              

          

   

§20.
Adoptujący  oświadcza,  iż  przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  razie  złego  traktowania  zwierzęcia

poniesie  odpowiedzialność  karną  na  podstawie  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie

zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).

§21.
1. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji niniejszej umowy i na czas jej obowiązywania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Hzycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy adopcyjnej. Podanie

danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak moż-

liwości zawarcia i realizacji umowy.

         

               

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności związanych z zawarciem i re-

alizacją umowy adopcyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy adopcyjnej oraz po

tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
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6. Adoptujący zgodnie z art. 15-18 RODO, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz

ich sprostowania, a także o ile nie zakłóca to realizacji umowy ma prawo do usunięcia lub ograni -

czenia przetwarzania swoich danych osobowych.

§22.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§23.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§24.
          

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

    

…………………………………..

Adoptujący
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Bądź z nami w Ekipie Ratującej – wesprzyj nas!

Potrzebujemy Ciebie, żeby zmieniać PSI świat!

Jeśli nasza idea i wyznawane wartości są bliskie również Państwu, to z największą satysfakcją, 

ale też ogromnym zaszczytem prosimy Państwa o zaangażowanie się 

w pomoc naszym podopiecznym.

         

możesz przekazać darowiznę:

   

 
  

     

      

     

      

     

      

         

Dane kontaktowe do przedstawicieli 
Fundacji Westy do Adopcji:
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Zagranica:
 

 
SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL56114020040000380276225572

   
   

   

    
    

   

Beata Bieniak tel. 697-575-977 
Justyna Dudczak tel. 724-305-995 
Beata Wrona tel. 662-072-455


