Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc (bud. B)
tel. 782 717 771, 605 118 117
e-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl
● jesteśmy ich głosem, ich wołaniem o godne traktowanie, o miłość i spokojne miejsce na Ziemi ●

Umowa adopcyjna
zawarta w dniu .............................. w ..............................., pomiędzy: …………………………………………………...
zam. …………………………………………………………………………….. 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 szczura domowego:
rasa:......................................................... , płeć: ................. , imię: ............................, wiek:..................,
umaszczenie:.........................................., cechy charakterystyczne: ………………………..…………………
§2
Adoptujący zabierając szczura opisanego w par.1 do adopcji zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia szczurowi klatki o minimalnych wymiarach 40 cm z każdej strony (wraz z każdym kolejnym szczurem klatka
powinna proporcjonalnie wzrastać), oraz niezbędnych dodatków w postaci schronienia (domku/altanki), poidła, podłoża w postaci
żwirku lub innego granulatu dostosowanego dla gryzoni, oraz misek.
2. Zapewnienia zwierzęciu stałego dostępu do świeżej wody, oraz dobrej jakościowo, odpowiedniej karmy. Zaleca się
zbilansowaną dietę, urozmaiconą w warzywa i owoce dostosowane do potrzeb szczura.
3. Zapewnienia szczurowi codziennie co najmniej godzinnego wybiegu w miejscu bezpiecznym, do tego przeznaczonym, oraz
rozrywki w klatce, np. hamaków.
4. Trzymania szczurów o jednakowej płci (ewentualnie z płcią przeciwną, przy czym warunkiem jest sterylizacja jednego, lub obu
zwierząt).
5. Pod żadnym pozorem, świadomie bądź też nieświadomie nie dopuszczenia do rozmnożenia adoptowanego zwierzęcia.
6. Dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne szczura, oraz nie narażania go na nadmierny stres.
7. Utrzymywania należytej higieny w klatce i otoczeniu szczura.
8. Zapewnienia adoptowanemu zwierzęciu niezbędnej opieki weterynaryjnej, zwłaszcza w przypadku choroby lub jej podejrzenia,
w momencie pogorszenia się stanu zdrowia (wykrycia guzków, niepokojącego osłabienia, niebezpiecznego pogryzienia przez inne
szczury, objawów nietypowych, np. potrząsanie główką, przewracanie się na boki i w każdej innej sytuacji wymagającej wizyty u
lekarza weterynarii)
9. Utrzymywania zwierzęcia pod nadzorem osoby dorosłej (dziecko może pomagać w obowiązkach przy szczurze).
10. Informowania o każdej zmianie zachodzącej w warunkach domu stałego, np. o oddaniu szczura pod opiekę osoby
kompetentnej (np. na czas dłuższego wyjazdu właściciela).
11. Traktowania adoptowanego szczura z należnym istocie żywej szacunkiem.
13. Nie odsprzedawania ani też nie przekazywania adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim.
14. Zawiadomienia Wolontariusza w przypadku, gdyby adoptujący nie mógł lub nie chciał pełnić dalszej opieki nad
adoptowanym zwierzęciem. W momencie braku możliwości dalszego trzymania podopiecznego, pełnić rolę domu tymczasowego
do czasu znalezienia podopiecznemu nowego domu, lub w ostateczności oddać go w ręce upoważnionego Inspektora Fundacji
„Lepszy Świat”.
15. W ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformowania o tym Wolontariusza lub Fundację.
16. Od czasu do czasu informowania Fundacji (telefonicznie, mailowo lub listownie) o stanie szczura, początkowo po dobie,
tygodniu, miesiącu, pół roku, później raz w roku. W początkowym okresie przesłania także zdjęć klatki, w której trzymany jest
szczur.
§3
Z dniem podpisania umowy adopcyjnej Adoptujący bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie adoptowanego szczura,
a także zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z opieką, żywieniem, szczepieniami oraz ewentualnym
leczeniem swojego podopiecznego.
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§4
1. NIE WOLNO TRZYMAĆ SZCZURÓW POJEDYNCZO, są to zwierzęta stadne!
2. Adoptujący nie będzie wypuszczał szczura na tereny otwarte, tzn. szczur będzie przebywała poza mieszkaniem wyłącznie w
transporterze w specjalnych okolicznościach, np. w drodze do lekarza weterynarii.
3. Adoptujący zobowiązuje się do zabezpieczenia pomieszczenia, w którym zwierzę będzie przebywało poza klatką, w celu
uniknięcia wypadków (w szczególności poprzez zabezpieczenie wszelkich kabli, ostrych przedmiotów oraz trujących roślin, do
których szczur mógłby mieć dostęp); również kontakty szczura ze zwierzętami innych gatunków powinny przebiegać pod ścisłą
kontrolą opiekuna, jeżeli nie można ich uniknąć.
§5
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 szczura, 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 szczura, 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. Na cele statutowe Fundacji przekazuję datek w wysokości ..................... PLN

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