43-400 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 ●

Ankieta przedadopcyjna - kot
Informacje ogólne
1. Jakiego kota poszukujesz?
□ domowego wychodzącego
□ domowego niewychodzącego
□ łownego do gospodarstwa
□ innego ................................................
2. Preferowany wiek kota
□ kociak /do 6 miesięcy/
□ młody /od 6 do 2 roku życia/
□ dorosły /od 2 do 7 lat/
□ senior /od 7 w górę/
3. Preferowana płeć
□ kocur
□ kotka
□ bez znaczenia

Informacje o domownikach
1. Czy wszyscy domownicy wyrazili zgodę na adopcję kota?
□ tak
□ nie
2. Czy ktoś z rodziny jest uczulony na zwierzęta?
□ tak
□ nie
3. Czy masz dzieci – ile i w jakim wieku? ………..……………………………………………………
4. Czy dzieci miały kontakt z kotami i innymi zwierzętami. Czy zdajesz sobie sprawę, że kot może
podrapać lub pogryźć dziecko gdy czuje się zagrożony, przestraszony czy „męczony” przez dziecko.
□ tak
□ nie

Informacje dotyczące warunków mieszkaniowych:
1. Czy mieszkasz w:
□ mieszkaniu
□ domu wolnostojącym
□ inne
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2. Czy masz ogród?
□ tak
□ nie
3. Jeśli „tak” czy ogród jest ogrodzony?
□ tak
□ nie
4. Czy masz zabezpieczony balkon i okno (siatka, ograniczniki przy oknach uchylnych), a jeśli nie, to
czy zobowiązują się państwo do zabezpieczenia okna przed adopcją?
□ tak
□ nie
5. Jeżeli mieszkasz w mieszkaniu wynajętym czy właściciel wynajmowanego mieszkania wie o Twoich
planach dotyczących adopcji kota i wyraził zgodę?
□ tak
□ nie

Przygotowanie do adopcji
1. Czy kiedykolwiek miałeś już kota?
□ tak - jak długo, co się z nim stało?..........................................................................................................
□ nie
2. Jak długo kot będzie przebywał sam w domu? …............................................................................
3. Kto będzie się opiekował kotem podczas dłuższej nieobecności domowników?
………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy zdajesz sobie sprawę, że często nie jest znana cała historia kota, który jest proponowany do
adopcji i zdarzają się problemy z jego zachowaniem i zdrowiem, których nie jesteśmy w stanie
przewidzieć?
□ tak
□ nie
5. Czy zdajesz sobie sprawę, że kot może coś zepsuć, zniszczyć, zadrapać, potłuc w mieszkaniu? Może
kogoś podrapać.
□ tak
□ nie
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6. Czy jesteś gotowy przyjąć do siebie kota z problemami behawioralnymi, wymagającego zwiększonej
ilości pracy?
□ tak
□ nie
7.Jeśli wystąpią nieprzewidziane problemy z kotem, czy wyrażasz zgodę na współpracę z osobą
wskazaną (behawiorystą, weterynarzem), aby je zniwelować?
□ tak
□ nie
8. Czy zgadzasz się na sterylizację/kastrację zwierzęcia?
□ tak
□ nie
9. Czy kot będzie regularnie szczepiony przeciwko chorobom wirusowym?
□ tak
□ nie
10. Czy kot będzie regularnie odrobaczany?
□ tak
□ nie
11. Zwierzę to odpowiedzialność na długie lata. Kot może przeżyć nawet dwadzieścia lat. Czy jesteś
świadomy i gotowy a na to, aby opiekować się kotem przez całe jego życie?
□ tak
□ nie
12. Czy zdajesz sobie sprawę że profilaktyka oraz ewentualne leczenie generuje spore koszty? Czy
jesteście przygotowani na koszty utrzymania kota i kupienia transportera, kuwety, misek, żwirku?
□ tak
□ nie
13. Czy wyrażasz zgodę na podpisanie umowy adopcyjnej?
□ tak
□ nie
14. Czy wyrażasz zgodę na kontrolę przedadopcyjną oraz poadopcyjną?
□ tak
□ nie
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Informacje o innych zwierzętach przebywających w domu:
1. Czy posiadasz obecnie inne zwierzęta w domu?
□ tak
□ nie
2. Jeśli „tak” czy są one wykastrowane/wysterylizowane? ...............................................................................
3. Jeśli „tak” wymień gatunek, rasę, wiek i płeć posiadanych zwierząt
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Czy wszystkie Twoje zwierzęta są zaszczepione?
□ tak
□ nie
5. Czy kiedykolwiek oddałeś zwierzę?
□ tak, powód
………………………………………………………………………………………………………………..
□ nie

Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………..……………………………………….
2. Telefon domowy / komórkowy ……..…………………. , e-mail ………………………………….
3. Adres ………………………………….…………………………………………………………………
3. Czy w ciągu dnia jest ktoś stale obecny w domu? …...……………………………………………
5. Kto z domowników będzie się zajmował kotem? ...........................................................................

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że informacje oraz dane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą. Jestem również przygotowany
finansowo, na utrzymanie kota. Zdaję sobie sprawę, że odpowiednia karma oraz opieka weterynaryjna to obciążenie finansowe,
ale jestem w stanie temu sprostać. Jeśli podczas wizyty poadopcyjnej okaże się, że informacje zawarte w formularzu są niezgodne
ze stanem faktycznym, Fundacja zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odbioru kota i anulowanie umowy adopcyjnej.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z
siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Katowickiej 157, biuro 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”.
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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.

osoba wypełniająca ankietę: ……………………………………….
Proszę o zapoznać się z poniższą informacją:
Wolontariusze służą pomocą osobom, które chcą adoptować kota w potrzebie, dać mu dobry i
odpowiedzialny dom do końca jego życia. Nie pośredniczymy w sprzedaży kotów. Jesteśmy po to, by
ratować koty, które tego potrzebują. Często koty po przejściach na początku sprawiają kłopoty
wychowawcze, chcemy, aby mieli Państwo tego świadomość, ponieważ potrzebna będzie cierpliwość i
czas na poradzenie sobie z tymi problemami. Służymy Państwu radą i pomocą, zależy nam na tym, aby kot
znalazł swoje miejsce w rodzinie na zawsze. Ponowne oddanie kota to dla niego wielka krzywda i tragedia.
Prosimy o odpowiedzialną i wspólną decyzję wszystkich domowników dotyczącą adopcji zwierzęcia.
KONTAKT – INSPEKTOR/WOLONTARIUSZ: ……………………………...………………………………..
telefon: ……………….……………………
e-mail: ………………….………………….
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