REGULAMIN
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu

I.
1.
2.

3.
4.

Postanowienia ogólne.
Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu, zwanego w dalszej części
„Schroniskiem” określa jego zadania, organizację oraz zasady funkcjonowania.
Schronisko zlokalizowane jest przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, prowadzone jest przez
Stowarzyszenie „Futrzany Los” z siedzibą na os. 700-lecia 6/41 w Żywcu, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Obszarem działania Schroniska jest miasto Żywiec oraz gminy powiatu żywieckiego.
Schronisko może wypełniać swoje zadania również w stosunku do zwierząt z innych gmin, na
podstawie zawartych umów.

II.
Zadania.
1. Podstawowym zadaniem Schroniska jest opieka nad bezdomnymi psami i kotami oraz
przeciwdziałanie ich bezdomności, a w szczególności:
a) przyjmowanie, odławianie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi lub błąkającymi się
psami oraz chorymi, rannymi lub zbłąkanymi kotami z terenu miasta Żywiec oraz gmin
ościennych, z którymi Stowarzyszenie ma zawartą w tym zakresie umowę,
b) utrzymywanie odłowionych zwierząt w Schronisku wraz z zapewnieniem im właściwych
warunków bytowania, w tym pożywienia, wody, ochrony przed szkodliwymi warunkami
pogodowymi, zgodnie z ich potrzebami,
c) zapewnienie zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie: kontroli stanu
zdrowia, profilaktyki (w tym szczepień przeciwko wściekliźnie, chorobom wirusowym),
leczenia (w tym odpchlanie i odrobaczanie), wykonywania sterylizacji lub kastracji oraz
czipowania,
d) wydawanie zwierząt ich właścicielom po uregulowaniu przez nich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
e) upowszechnianie adopcji bezdomnych zwierząt ze Schroniska (m.in. prowadzenie
internetowej strony adopcyjnej zwierząt, akcji adopcyjnych oraz profilu na portalu
społecznościowym Facebook), przygotowywanie psów do adopcji oraz przekazywanie
psów i kotów osobom zainteresowanym ich posiadaniem.
2. Prowadzenie wykazu przyjmowanych, przebywających i wydawanych zwierząt,
zawierającego następujące dane:
a) opis zwierzęcia (płeć, rasa, wiek, maść, oznakowanie),
b) dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, data zgłoszenia) miejsce przebywania
bezdomnego zwierzęcia,
c) datę przyjęcia do Schroniska,
d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych (w tym
zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, sterylizacji i kastracji),
e) dane dotyczące kwarantanny,
f) datę opuszczenia Schroniska oraz dane osoby, której przekazano zwierzę (imię,
nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego właściciela lub osoby adoptującej)
g) datę przekazania zwierzęcia właścicielowi,
h) datę śmierci z podaniem przyczyny.

3. Usypianie zwierząt ze względów humanitarnych, konieczności sanitarnej, usypianie ślepych
miotów zwierząt bezdomnych oraz zwierząt nadmiernie agresywnych, powodujących
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie decyzji Lekarza
Weterynarii posiadającego ze Schroniskiem podpisaną umowę, zwanego w dalszej części
„Lekarzem Weterynarii”.
4. Prowadzeniem akcji edukacyjnych m.in.:
a) poprzez zachęcanie szkół do odwiedzania Schroniska (pogadanki, przekazywanie
materiałów reklamowych, ulotek, plakatów),
b) prowadzenie wolontariatu na rzecz Schroniska (np. regularne wychodzenie z psami na
spacery, pomoc w utrzymywaniu porządku w Schronisku).

III.
Organizacja Schroniska.
1. Personel Schroniska stanowią: członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Futrzany los” zwani w
dalszej części „Zarządem” i etatowi opiekunowie zwierząt.
2. Zarząd kieruje pracą Schroniska i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3. Zarząd, w porozumieniu z Lekarzem Weterynarii opracowuje:
a) szczegółowe zasady dezynfekcji,
b) szczegółowe zasady i normy żywienia zwierząt przebywających w Schronisku.
4. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma określone w zakresie czynności szczegółowe
obowiązki.
5. Szczegółowe zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej są określone w punkcie "Zasady opieki
lekarsko-weterynaryjnej".

IV.
Obowiązki personelu Schroniska.
1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do
zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu rozdrażnionych lub
apatycznych.
2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w Schronisku jak i poza nim pracownicy
powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.
3. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem wymówienia pracy
personelowi Schroniska.
4. W odławianiu psów i kotów mogą uczestniczyć tylko ci pracownicy, którzy zostali
odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie przez Stowarzyszenie.

V.
Przyjmowanie zwierząt do Schroniska.
1. Schronisko przyjmuje zwierzęta z miasta Żywiec i gmin ościennych, z którymi
Stowarzyszenie ma podpisane umowy na świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi psami i
kotami, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym przez wyznaczonego pracownika danego urzędu
oraz od funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Zgłoszenie powinno zawierać informację
o miejscu pobytu bezpańskich zwierząt, która jest niezbędna do podjęcia działań
zmierzających do odłowienia zwierzęcia. Pracownik Schroniska wyjeżdża tylko do zwierząt
zlokalizowanych (zamkniętych w pomieszczeniach, znajdujących się na terenie zamkniętym
lub pod opieką osoby, która nadzoruje zwierzę do momentu przyjazdu pracownika
Schroniska).
2. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli.
3. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które pogryzły człowieka lub co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.

4. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddane są 14 – dniowej kwarantannie, która może
być przedłużona przez Lekarza Weterynarii.
5. Po zakończeniu kwarantanny psy i koty powyżej 3 miesiąca obligatoryjnie zostają
zaszczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom wirusowym, zaczipowane, odrobaczone, psy
i koty powyżej 6 miesiąca zostają wysterylizowane/wykastrowane.
6. Zwierzęta są przyjmowane przez Zarząd lub pracownika przez niego wyznaczonego.
7. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru.
8. Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Schroniska dokonuje oględzin
nowoprzybyłego zwierzęcia.
9. Przy przyjmowaniu psa lub kota do Schroniska pracownicy są zobowiązani sprawdzić, czy
zwierzę jest w jakikolwiek sposób oznakowane a w przypadku potwierdzenia oznakowania,
poinformować o tym fakcie Zarząd w celu przekazania posiadanych danych dotyczących
oznakowania zwierzęcia właściwym instytucjom powołanym do identyfikowania i
powiadamiania właścicieli o zaistniałej sytuacji.
10. Zwierząt nowoprzybyłych nie należy łączyć z innymi przez okres kwarantanny, żeby uniknąć
zagrożenia epizootycznego, chyba że przyjechały do Schroniska razem.
11. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób, zwierzęta powinny być odseparowane.
12. Separować zwierzęta należy według następujących kryteriów:
a) zwierzęta w kwarantannie,
b) psy i koty,
c) zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,
d) szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (chyba, że są karmione przez matki), samce od
samic mających cieczkę,
e) zwierzęta agresywne od wszystkich innych,
f) karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych,
g) gatunki, które normalnie źle ze sobą współżyją (np. psy i koty) powinny być
pomieszczone tak, aby nie mogły się nawzajem widzieć lub czuć.
13. Schronisko przyjmuje i zajmuje się opieką nad kotami bezdomnymi, czyli takimi, które w
myśl Ustawy o ochronie zwierząt miały właściciela i go utraciły lub zostały porzucone, oraz
takie, które się zgubiły. Do Schroniska nie są natomiast przyjmowane koty wolno bytujące,
czyli takie, które nie mają właściciela i egzystują samodzielnie w przestrzeni miejskiej lub
wiejskiej. Do wyjątków należą wszystkie kocięta oraz koty wolno bytujące, których stan
zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku. Po okresie
rekonwalescencji koty wolno żyjące zostają wypuszczone na wolność.
14. Stowarzyszenie nie udziela informacji o nowym miejscu pobytu zwierząt oddanych do
adopcji, chyba że osoba adoptująca wyrazi na to zgodę.
15. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie, a także nie odławia ptaków, zwierząt dziko
żyjących, jak również wszystkich innych, do których przetrzymywania Schronisko nie posiada
warunków.
16. Ze względu na brak możliwości, Schronisko nie prowadzi usług hotelowych.

VI.
Zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej.
1. Stowarzyszenie zatrudnia Lekarza Weterynarii.
2. Lekarz Weterynarii sprawuje stałą, kompleksową, opiekę lekarsko-weterynaryjną nad
zwierzętami przebywającymi w Schronisku.
3. Lekarz Weterynarii sprawuje doraźną pomoc lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami
rannymi w wypadkach komunikacyjnych.
4. Lekarz Weterynarii sprawuje nadzór nad jakością karmy dla zwierząt oraz ustala ilości i pory
karmienia w zależności od grup, do których należą zwierzęta.

5. Lekarz Weterynarii opracowuje i wykonuje program szczepień ochronnych dla zwierząt
Schroniska.
6. Lekarz Weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
7. Pracownicy Schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z Lekarzem
Weterynarii.

VII.
Czystość i pielęgnacja zwierząt.
1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:
a) na bieżąco usuwać nieczystości,
b) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,
c) odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt,
d) prowadzić dezynfekcję pomieszczeń.
2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:
a) odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche,
b) codziennie wypuszczać zwierzęta na wybieg,
c) u zwierząt chorych stosować wskazane przez Lekarza Weterynarii leki i zabiegi,
d) meldować Zarządowi i Lekarzowi Weterynarii o zauważonych u zwierząt objawach
chorobowych,
e) karmić zwierzęta zgodnie z normami zatwierdzonymi przez Lekarza Weterynarii,
f) przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.
3. Należy przestrzegać procedur dezynfekcji oraz deratyzacji.
VIII.
Wydawanie zwierząt.
1. Jeżeli do Schroniska zgłosi się reflektant na psa lub kota, posiadający warunki do zapewnienia
zwierzęciu należytej opieki, zwierzę może być wydane po zaszczepieniu, zaczipowaniu i
odrobaczeniu oraz kastracji/sterylizacji (dla zwierząt powyżej 6 miesiąca).
2. Właściciele zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odebrania po
udowodnieniu swojej własności (książeczka zdrowia psa/kota, zaświadczenie o szczepieniu
przeciwko wściekliźnie lub kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa lub
inne dokumenty) i uiszczeniu obowiązujących opłat uwidocznionych w cenniku Schroniska.
Nie wydaje się właścicielom zwierząt bez aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie. W
przypadku jego braku zwierzę zatrzymuje się do czasu zaszczepienia przez Lekarza
Weterynarii. Szczepienie takie wykonuje się na koszt właściciela. Dokument zwrotu
zwierzęcia określa załącznik nr 3.
3. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia
do Schroniska, Stowarzyszenie ma prawo wydać je nowemu właścicielowi. Dane nowego
właściciela oraz miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
4. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
b) szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia
c) zwierząt chorych (w wyjątkowych przypadkach za zgodą Zarządu i Lekarza Weterynarii
można wydać zwierzę, jeśli nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we
własnym zakresie),
d) osobom nieposiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów
obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyk lub transporter), chyba że Schronisko ma
zapewnioną pewną ilość obroży, kagańców i smyczy za opłatą,
e) osobom nietrzeźwym,
f) osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.

5. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska, w tym i właściciele zwierząt zobowiązana
jest:
a) do uiszczenia opłat zgodnie z ustalonym cennikiem,
b) do podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu (w przypadku nowego właściciela),
c) oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami, co do jego
pielęgnacji, udzielonymi przez pracownika Schroniska,
d) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psa – smycz, kaganiec, obroża lub
szelki, dla kota – koszyk lub transporter).
6. Personel Schroniska po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć adopcji
zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji.
7. Pracownik Schroniska uwidacznia w rejestrze zwierząt: imię, nazwisko, adres i numer
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości osoby zabierającej zwierzę oraz wydaje
kwit na pobrane opłaty.
8. Personel Schroniska sprawdza w ciągu 30 dni od daty wydania ze Schroniska warunki bytowe
zwierząt.
9. W przypadku wydawanych psów do gospodarstw na wsi Stowarzyszenie może zażądać
sprawdzenia warunków w jakich będzie przebywało przed faktem wydania.
10. Należy unikać wydawania suk do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu
zapobieżenie niepożądanym miotom (nie dotyczy suk sterylizowanych).
11. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Schronisku na widocznym miejscu.

IX.
Usypianie zwierząt.
1. Usypianie zwierząt odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane
przez Lekarza Weterynarii.
3. Usypianie jest dokonywane w Schronisku lub lecznicy weterynaryjnej.
4. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel i nie może się
dokonywać w obecności innych zwierząt ani osób postronnych.
5. Usypianie zwierzęcia musi odbywać się zgodnie z zasadami sztuki weterynaryjnej.
6. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i
przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń.
7. Uśpienie może być dokonywane tylko przez Lekarza Weterynarii.
8. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez zakład
utylizacji, z którym Stowarzyszenie ma zawartą umowę.

X.

Wolontariat.
1. Wolontariat w żywieckim Schronisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych
porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm).
2. Wolontariuszem może być osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na pracę
w Schronisku,
b) podpisze porozumienie, podając wszystkie wymagane dane osobowe,
c) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku, czego
dowodem będzie zaświadczenie lekarskie.
3. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim
porozumienie - zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

4. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska w ustalonym czasie odbywania
wolontariatu ( soboty od 9:00 do 12:00 z wyjątkiem świąt oraz w okresie lipiec – wrzesień
dodatkowo we wtorki od 11:00 do 14:00 oraz w inne dni za zgodą Zarządu) ma obowiązek:
a) każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście
obecności prowadzonej przez Zarząd,
b) przestrzegania zapisów porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem oraz regulaminu
Schroniska pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania.
5. Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje Zarząd - wszystkie uwagi, sugestie i
wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu,
wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio Zarządowi.
6. Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Stowarzyszenie w miarę potrzeb
współpracy poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
Schroniska.
7. Na stronie internetowej zostanie umieszczona lista wolontariuszy, która zostanie zamknięta.
gdy znajdować się będzie na niej 30 osób.
8. Na zasadach ogólnych możliwe jest również podpisywanie porozumień z wolontariuszami
rekomendowanymi przez współpracujące ze Schroniskiem organizacje społeczne, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
9. Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na
stronie internetowej Schroniska.

XI.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Adopcja wirtualna.
Stowarzyszenie umożliwia uczestnictwo w adopcji wirtualnej.
Uczestnikiem Adopcji Wirtualnej może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna,
przedsiębiorstwo, instytucja taka jak szkoła/przedszkole itp. Dane potrzebne do umowy to:
imię, nazwisko (dotyczy osoby fizycznej) lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego (opcjonalnie)
Wpłaty należy kierować na konto: Stowarzyszenie „Futrzany los”, os. 700 – lecia 6/41,
34-300 Żywiec, ING Bank Śląski: 64 1050 1070 1000 0090 3199 2358. Tytuł przelewu:
ADOPCJA WIRTUALNA + imię zwierzęcia.
Kwota wpłaty zależna jest od możliwości i chęci adoptującego wirtualnie. Proponowane
stawki do wyboru to: 30,00 zł lub 50,00zł miesięcznie.
Wpłacane pieniądze (darowizny) przeznaczane są na bieżące potrzeby zwierząt
przebywających w Schronisku. Kwota pieniędzy wpłacana przez darczyńcę na wybranego psa
lub kota jest jedynie umowna. Stowarzyszenie nie przeznacza przekazanych funduszy jedynie
na danego psa lub kota. Pula pieniędzy z całości Adopcji Wirtualnej przeznaczana jest na
wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku. Przykładowe potrzeby, które zasilane są z
Adopcji Wirtualnej to: renowacja bud i kojców, karma dla zwierząt, żwirek dla kotów,
szczepionki, lekarstwa, zabiegi operacyjne, obroże, smycze, środki czystości, itp.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wydania do adopcji stałej psa lub kota adoptowanego
wirtualnie. O tym fakcie informuje adoptującego wirtualnie do 7 dni od podpisania umowy
adopcyjnej. W takim przypadku Stowarzyszenie kontaktuje się z adoptującym wirtualnie w
celu wyboru innego psa lub kota.
Rezygnacja z adopcji wirtualnej może nastąpić w każdym momencie i nie wiąże się z żadnymi
konsekwencjami.
Darowizny przekazane na Adopcję Wirtualną nie są w żadnym przypadku zwracane
wpłacającym.
Niedokonywanie regularnych wpłat jednoznaczne jest z rezygnacją z Adopcji Wirtualnej.

10. Stowarzyszenie zamieszcza w Internecie (Facebook, strona internetowa Schroniska) listę osób
Adoptujących Wirtualnie. Dane, które są podane do informacji publicznej to: imię, nazwisko
(lub nazwa firmy), nick lub inne podane przez adoptującego.
11. Formularz adopcji wirtualnej został określony w załączniku nr 5.

XII.
Opłaty za usługi Schroniska.
1. Stawki opłat zostają ujęte w osobnym cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Na dowód wpłaty pieniędzy interesanci otrzymują pokwitowanie na kwestionariuszu z
pieczątką Stowarzyszenia.
3. Cennik opłat za usługi Schroniska musi być wywieszony na widocznym miejscu.
4. Cennik opłat za usługi Schroniska określony został w załączniku nr 1.

XIII.
Godziny przyjęć interesantów.
1. Schronisko przyjmuje interesantów w godzinach:
a) od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:30,
b) w soboty od 9:00 do 12:00.
2. Zabrania się osobom przychodzącym do Schroniska:
a) zbliżania się do zwierząt bez asysty personelu Schroniska,
b) karmienia zwierząt - w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je przekazać
personelowi Schroniska,
c) drażnienia zwierząt,
d) wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia personelu Schroniska,
e) otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez kraty/pręty wybiegów.
3. Osobom nietrzeźwym wstęp do Schroniska jest zabroniony.
4. Godziny przyjęć i odwiedzin Schroniska muszą być wywieszone na widocznym miejscu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu
Cennik adopcji i usług
Opłaty – adopcje
psy mieszańce - 50,00 zł
psy rasowe/w typie rasy - 120,00 zł
koty - 20,00 zł
koty rasowe/w typie rasy - 50,00 zł
Usługi
Wyłapanie zwierzęcia – 100,00 zł
Dowiezienie zwierzęcia na teren Schroniska – 2,50 zł/km
Pobyt zwierzęcia w przypadku odbioru przez właściciela – 15,00 zł /dobę
+ koszty leczenia zwierzęcia w Schronisku (ustala Lekarz Weterynarii) oraz ewentualnego czipowania
jeśli zostało przeprowadzone.
Zarząd Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach, wynikających z udokumentowanej
trudnej sytuacji właściciela zwierzęcia, odstąpić od pobrania opłat lub ustalić cenę usługi
indywidualnie.
Wszystkie ceny są cenami brutto.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu

Umowa adopcyjna zwierzęcia
Zawarta w dniu ............................. w Żywcu,
pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Futrzany Los” z siedzibą na os. 700-lecia 6/41 w Żywcu reprezentowanym przez
Prezesa ………………………………..………………., zwanym dalej - dotychczasowym opiekunem
a
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................
zamieszkałym w: ...........................................................................................................................
nr tel: .............................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ...................................................................................
zwanym dalej – Adoptującym
Umowa dotyczy adopcji zwierzęcia o tymczasowym imieniu .....................................................
Rodzaj zwierzęcia:.....................................
Wiek:..........................................................
Płeć:............................................................
Rasa:...........................................................
Umaszczenie:..............................................
Znaki szczególne:.......................................
Data szczepień …………………………...
Kastrowany/sterylizowana:........................
Ew. zabiegi/leczenia………………………
Chip:...........................................................
Adoptowane Zwierzę znajduje się pod opieką dotychczasowego opiekuna jako zwierzę
bezdomne, któremu Opiekun daje tymczasowe schronienie. Niniejsza umowa nie jest umową kupnasprzedaży zwierzęcia.
§1
1) Dotychczasowy Opiekun przenosi na rzecz Adoptującego własność zwierzęcia określonego
powyżej. Adoptujący oświadcza, że zwierzę będzie przebywało pod adresem
.................................................................................................................................................
W szczególnych przypadkach dotychczasowy Opiekun zgadza się na ponowne przyjęcie
adoptowanego zwierzaka w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2) Ogólny stan zdrowia przekazywanego zwierzęcia ocenia się jako dobry, co niniejszym
potwierdzają obie strony. Adoptujący potwierdza, że otrzymał książeczkę zdrowia zwierzęcia z
udokumentowanymi szczepieniami i odrobaczeniami.

3) Żadne dolegliwości zdrowotne przekazywanego zwierzęcia, które zostaną wykryte po przekazaniu
zwierzęcia Adoptującemu, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
wobec dotychczasowego Opiekuna.
4) Jeżeli adoptowane zwierzę nie zostało poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji, Adoptujący jest
bezwzględnie zobowiązany do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
Zabieg powinien być wykonany w terminie: do 8 m-cy od daty zawarcia niniejszej umowy.
Właściciel jest zobowiązany do przesłania dokumentu potwierdzającego wykonanie zabiegu (w
formie ksero, skanu dostarczonego osobiście lub listownie w formie papierowej lub w formie
elektronicznej za pomocą e-mail) do miesiąca od jego realizacji.

§2
Opiekun zastrzega sobie prawo do skontrolowania warunków, w jakich adoptowane zwierzę jest
trzymane oraz do bezwarunkowego odebrania zwierzęcia, w razie gdyby warunki jego
przetrzymywania nie były zgodne z postanowieniami niniejszej umowy czy przepisami ustawy z dnia
21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), lub budziły
poważne wątpliwości dotychczasowego Opiekuna co do ich pozytywnego wpływu na dobro
adoptowanego zwierzęcia.
§3
Adoptujący oświadcza, że:
1) jest świadomy, że każde zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę;
2) nie był karany za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
3) posiada wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowania zwierzęcia oraz, że
takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać.
Zwalnia jednocześnie dotychczasowego opiekuna od wszelkiej odpowiedzialności w razie
komplikacji związanych z niewłaściwym wychowem, hodowlą, karmieniem i traktowaniem
zwierzęcia;
4) zapewni zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji
ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody;
5) został poinformowany o stanie zdrowia zwierzęcia, wymaganiach w zakresie utrzymania,
żywienia i pielęgnacji oraz kwarantannie, która odbyła się w terminie od
....................................... do ..................................;
6) nie dopuści do rozrodu adoptowanego zwierzęcia poprzez wykonanie zabiegu
kastracji/sterylizacji na warunkach określonych, w § 1 pkt 4 niniejszej umowy;
7) nie jest pośrednikiem przy dokonywaniu adopcji, a odebrane na podstawie niniejszej umowy
zwierzę nie będzie odsprzedane ani przekazane komukolwiek, a zwłaszcza pośrednikowi w
handlu zwierzętami lub do sklepu ze zwierzętami;
8) znane mu są wymagania w stosunku do traktowania zwierząt oraz odpowiedzialność za ich
naruszenie wynikające z przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
9) wyraża zgodę na wejście upoważnionych pracowników dotychczasowego Opiekuna na teren
prywatny (nawet bez uprzedniego poinformowania) celem przeprowadzenia kontroli warunków
życia adoptowanego zwierzęcia.

§4
Adoptujący zobowiązuje się:
1) dołożyć wszelkich starań w celu utrzymania zwierzęcia w dobrym zdrowiu i samopoczuciu,
dbając w szczególności o: prawidłowe żywienie, terminowość szczepień i opiekę weterynaryjną
w razie potrzeby, czystość i higienę zwierzęcia oraz jego otoczenia;
2) trzymać zwierzę w sposób zapewniający nad nim stały nadzór, bezpieczeństwo zwierzęcia oraz
otoczenia;
3) nie trzymać zwierzęcia na łańcuchu ani innej uwięzi, uniemożliwiającej mu swobodne
wybieganie się;
4) nie wykorzystywać adoptowanego zwierzęcia do pracy, walk zwierząt;
5) wyposażyć zwierzę w akcesoria umożliwiające natychmiastowe odnalezienie właściciela w
przypadku, gdy zwierzę zaginie (np. kieszonkę „adresówkę”, breloczek z wygrawerowanym
adresem i nr telefonu);
6) powiadomić dotychczasowego Opiekuna o każdorazowej zmianie adresu, zaginięciu zwierzęcia
lub jego zgonie;
7) powiadomić o zamiarze przekazania zwierzęcia osobom trzecim, jego sprzedaży lub uśpienia. W
takim przypadku dotychczasowy Opiekun ma prawo pierwszeństwa nieodpłatnego nabycia
zwierzęcia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia. W przypadka nie skorzystania przez
dotychczasowego Opiekuna z powyższego prawa, decyzje o dalszym losie powinny być na
bieżąco konsultowane z dotychczasowym Opiekunem.

§5
Niedotrzymanie przez Adoptującego warunków niniejszej umowy, a także naruszenia postanowień
cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, może być podstawą do odebrania zwierzęcia Adoptującemu,
bez prawa żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów, jakie Adoptujący poniósł w związku z utrzymaniem
zwierzęcia.
§6
1) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2) Wszelkie spory powstałe na podstawie niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, w razie
naruszenia przez sąd właściwy dla siedziby dotychczasowego Opiekuna.
3) Osoba adoptująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie safe-animal,
w związku z oznakowaniem mikroczipem zwierzęcia.
4) Osoba adoptująca podpisując niniejszy dokument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w związku z wszystkimi sprawami dotyczącymi adopcji.

...............................................

............................................

(dotychczasowy Opiekun)

(Adoptujący)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)
Stowarzyszenie „Futrzany Los” informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Futrzany los”, z
siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300 Żywiec.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zawarcia umowy adopcyjnej zwierzęcia zgodnie w wyżej podpisanym dokumentem przez
Stowarzyszenie „Futrzany los” z siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300 Żywiec w celu
finalizacji tej umowy.

……………………….………………….……………
Data i podpis

Załącznik nr 3
do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu

ZWROT PSA/KOTA WŁAŚCICIELOWI
Ja niżej podpisany ......................................................................................................... (imię i nazwisko)
Zam. .........................................................................................................................(adres zamieszkania)
Nr telefonu .............................................................
e-mail ....................................................................
Legitymujący się dowodem osobistym serii …………. nr …………….………….............,
oświadczam że jestem właścicielem psa / kota
rasy...................................................płeć.......................wiek..............
umaszczenie .................................... nr rejestru Schroniska....................................
przebywającego w Schronisku i proszę o jego wydanie.
Zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie .................................... (data szczepienia).
Jednocześnie przedkładam książeczkę zdrowia zwierzęcia.

Oświadczam, że:
1.

Nie obserwuję żadnych objawów, które wskazywałyby na chorobę lub złą kondycję fizyczna
odebranego przeze mnie zwierzęcia.

2.

Udzielono mi informacji na temat zwierzęcia i zabiegów wykonywanych w Schronisku.

3.

Nie byłem/am karany/a za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

4.

Jako właściciel ww. zwierzęcia zdaje sobie sprawę, że ponoszę pełna odpowiedzialność
cywilno-prawną za swoje zwierzę oraz szkody poczynione przez niego.

W przypadku złego traktowania zwierzęcia właścicielowi grozi odpowiedzialność karna na
podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 122 ze
zm.)

.....................................................
(data i podpis)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)
Stowarzyszenie „Futrzany Los” informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Futrzany los”, z
siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300 Żywiec.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
udokumentowania dokonania zwrotu zwierzęcia będącego moją własnością zgodnie z wyżej
podpisanym formularzem przez Stowarzyszenie „Futrzany los” z siedzibą przy os. 700-lecia
6/41, 34-300 Żywiec w celu finalizacji tegoż zwrotu.

……………………….………………….……………
Data i podpis

Załącznik nr 4
do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
Zawarte w dniu ................................ w Żywcu, pomiędzy Stowarzyszeniem „Futrzany los” z siedzibą
w

Żywcu

przy

os.

700-lecia

6/41,

reprezentowanym

przez

Prezesa

………………………………………….…, zwanym w dalszej części Korzystającym, a Panią/Panem
....................................................................................................., dokument tożsamości (rodzaj, numer)
........................................., adres zamieszkania: .......................................................................................,
nr telefonu…………………….. , e mail ………………………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem.
Strony zawierają porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy bezdomnym
zwierzętom w Schronisku
2. Zawarte porozumienie obejmuje świadczenie wolontarystyczne, o charakterze bezpłatnym.
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące prace w Schronisku :
a) czesanie, kąpanie i strzyżenie psów i kotów,
b) wyprowadzanie na spacery wyznaczonych zwierząt,
c) pomoc w przygotowaniu i uczestnictwie w imprezach związanych z bezdomnymi zwierzętami
organizowanymi przez Schronisko,
d) sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt,
e) mycie misek/garnków dla zwierząt,
f) pomoc i/lub organizowanie zbiórek żywności oraz rzeczy potrzebnych w Schronisku (koców,
smyczy, misek itp.)
g) inne prace pomocnicze w Schronisku związane z opieką nad zwierzętami w zależności od potrzeb.
4. Rozpoczęcie wykonania świadczeń przez Wolontariusza strony ustalają na dzień …………………
5. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.
6. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego porozumienia.
7. Korzystający pokrywa, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza.
8. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania
świadczeń.
9. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
10. Wolontariusz we wszelkich kwestiach związanych z jego świadczeniem może zwrócić się do
Personelu Schroniska.
11. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 7 dni.

12. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
13. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)
Stowarzyszenie „Futrzany Los” informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Futrzany los”, z
siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zawarcia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zgodnie z wyżej
podpisanym dokumentem przez Stowarzyszenie „Futrzany los” z siedzibą przy os. 700-lecia
6/41, 34-300 Żywiec w celu finalizacji tego porozumienia.

……………………….………………….……………
Data i podpis

Załącznik nr 5
do Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu

Formularz Adopcji Wirtualnej
Dane dotyczące danego zwierzęcia
Imię (wymagane) :
Rodzaj Opiekuna

Osoba Prywatna / Firma*
*niepotrzebne skreślić

Imię/ nazwa Firmy(wymagane) :
Nazwisko (wymagane) :
Adres email (wymagane) :
Nr telefonu (opcjonalne, ale bardzo ułatwi
kontakt) :

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
„Futrzany los” następujących danych:
Imię i Nazwisko/ Nazwa Firmy :
lub inne (wpisz jakie):
Akceptuję regulamin Wirtualnej Adopcji i Politykę Prywatności zawartą w Klauzuli
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)
Stowarzyszenie „Futrzany Los” informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Futrzany los”, z
siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300 Żywiec.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
i realizacją niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub
prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

…………………………..………………..
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
adopcji wirtualnej zwierzęcia zgodnie w wyżej podpisanym formularzem przez
Stowarzyszenie „Futrzany los” z siedzibą przy os. 700-lecia 6/41, 34-300 Żywiec w celu
finalizacji tej umowy.

……………………….………………….……………
Data i podpis

