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

