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UMOWA ADOPCYJNA PSA 

Dotyczy: Przekazania psa na własność innej osoby. 

zawarta w dniu ......................... w .......................................... pomiędzy:........................................................... 

zamieszkałym(ą) w: ......................................................................................... telefon: ................................... 

adres e-mail: ……..……………………………………………... nr. dow. osobistego ……………………….. 

PESEL:……………………………….zwanym(ą) dalej w umowie Adoptującym  

a ................................................................., nr. leg:........... - wolontariuszem/ inspektorem Fundacji zwanym 

dalej w umowie Wolontariuszem. 

§1 

Wolontariusz oddaje Adoptującemu psa: 

imię:.............................., rasa:.............................., płeć:................, wiek: ~ ..................., kastr./ster..................,  

szczepienia:........................................, cechy charakterystyczne: .......................................................................   

nr. czipa: ……………………………………….. nr. ewidencyjny (z ewid. schroniska): ………………………... 

§ 2 
Adoptujący zabierając psa opisanego w par.1 do adopcji zobowiązuje się: 

1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymać w granicach swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie 

na teren otwarty bez dozoru. 

2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu. 

3. Szczepić psa w wyznaczonych przez lekarza weterynarii terminach. 

4. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną. 

5. Nie trzymać psa na łańcuchu. 

6. Traktować adoptowane zwierzę z należnym istocie żywej szacunkiem. 

7. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom. 

8. Nie rozmnażać. 

9. W przypadku suki niesterylizowanej/psa niekastrowanego: poddać sukę zabiegowi sterylizacji, a psa kastracji, maksymalnie 

do 8 tygodni od momentu adopcji, pod rygorem odebrania zwierzęcia, chyba, że wystąpią nieprzewidziane okoliczności 

uniemożliwiające wykonanie zabiegu, lub zwierzę jest za młode na wykonanie tego zabiegu.  

10. W przypadku niemożności przeprowadzenia zabiegu w powyższym terminie, należy skontaktować się z Wolontariuszem lub  

z Fundacją „Lepszy Świat” w celu ustalenia nowego terminu zabiegu. 

11. Dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii potwierdzające przeprowadzenie zabiegu sterylizacji /kastracji w terminie do 

30 dni od dnia wykonania zabiegu (pocztą lub drogą elektroniczną). 

12. Nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim. Nie usypiać bez porozumienia  

z Wolontariuszem lub z Fundacją, chyba, że w nagłym wypadku z zalecenia lekarza weterynarii. 

13. Zawiadomić Wolontariusza w przypadku, gdyby adoptujący nie mógł lub nie chciał pełnić dalszej opieki nad adoptowanym 

zwierzęciem. W momencie braku możliwości dalszego trzymania podopiecznego, oddać go w ręce upoważnionego Inspektora 

Fundacji „Lepszy Świat” lub pełnić rolę domu tymczasowego do czasu znalezienia podopiecznemu nowego domu. 

14. Informować Wolontariusza o zmianie miejsca pobytu zwierzęcia z podaniem jego adresu. 

15. W ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformować o tym Wolontariusza lub Fundację. 

16. Od czasu do czasu informować Fundację (telefonicznie, mailowo lub listownie) o stanie psa, początkowo po  dobie, tygodniu, 

miesiącu, pół roku, roku, następnie co najmniej co dwa lata. 
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§ 3 
Z dniem podpisania umowy adopcyjnej Adoptujący bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie adoptowanego psa,  

a także zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z opieką, żywieniem, szczepieniami oraz ewentualnym 

leczeniem swojego podopiecznego.  

§ 4 
1. Wolontariusz zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania 

go w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków czy złego traktowania. 

2. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna - sprzedaży. 

3. Wolontariusz oświadcza, iż wszelkie znane Wolontariuszowi informacje o wieku zwierzęcia, kondycji i stanie zdrowia  

stwierdzonym na dzień zawarcia umowy, zostały Adoptującemu przekazane. Wolontariusz nie odpowiada względem 

adoptującego w przypadku ujawnienia się chorób lub pogorszenia się stanu zdrowia lub nawet śmierci zwierzęcia, które będą 

mieć miejsce w przyszłości. 

 
Data:..............................                     

 

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

                                  /Podpis Wolontariusza /                                                            /Podpis Adoptującego/                                                  

 

Oświadczenie Adoptującego: 

 
1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o wieku, stanie zdrowia i kondycji psycho-fizycznej zwierzęcia, stwierdzonej na 

dzień zawarcia niniejszej umowy i nie będę z tego powodu zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń. 

2. Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na 

podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz.724). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” 

z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Zamkowa 3 abc, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i 

zawodowych, fundacji, ZOZ oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366266, 

której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadającej nr NIP: 5482630528, REGON: 24174623000000 zwanej dalej jako: „Administrator”. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:  

a. funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Zarząd Fundacji – biuro@fundacjalepszyswiat.pl; 

b. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Lepszy Świat” w ramach Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 oraz realizacji celów statutowych fundacji; 

c. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) tj. zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych; 

d. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że przepisy obowiązującego prawa przewidują obowiązek 

lub dopuszczają możliwość ich przetwarzania przez dłuższy okres; 

e. moje dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu z pkt.2 powyżej – na 

podstawie stosownych umów; 

f. mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

g. mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

i. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

4. Wyrażam zgodę na zarejestrowanie adoptowanego zwierzęcia, wraz z moimi danymi kontaktowymi i numerem czipa 

zwierzęcia w międzynarodowej bazie danych zwierząt Safe-Animal. 

5. Na cele statutowe Fundacji przekazuję datek w wysokości  .....................  PLN                                                          
                                                                   

Data:..........................................                             ..................................................................................                                           
                                                                                                         /Podpis Adoptującego/  

http://www.fundacjalepszyswiat.pl/

