
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Nr 2/2022  z dnia 14.01.2022 r. 

Dyrektora Schroniska dla 

Zwierząt we Włocławku.  

 

                                                           

 

                                 

Włocławek, dnia…………………………………… 

KWESTIONARIUSZ PRZEDADOPCYJNY 

Nazwisko i 
imię……………………………...………………………………………………………………………………………….…….................... 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 

Telefon kontaktowy 
*………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

Czy zwierzę będzie przebywało w miejscu Twojego zamieszkania                                                              
TAK/NIE 

Jeśli nie, 
dlaczego?…………………………………………………………........................................................................................................... 

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

Podaj adres planowanego 
pobytu………………………………………………………………………………………………………………… 

Warunki mieszkaniowe: 

• Własny dom z ogrodem 

• Własne mieszkanie 

• Wynajmuję mieszkanie; 

czy właściciel zgadza się na adopcję zwierzęcia                                       TAK/NIE 

Liczba osób dorosłych w domu……………. , liczba dzieci……………, w tym poniżej 10 
lat…………………………………… 

Czy wszyscy domownicy zgadzają się na obecność zwierząt w domu?                                                        
TAK/NIE 

Czy ktoś z domowników wykazuje reakcje alergiczne na zwierzęta?              TAK/NIE 



Czy jesteś w stanie zapewnić zwierzęciu utrzymanie (odpowiednia karma, opieka weterynaryjna, leki 
itp.)                                                                                 
TAK/NIE 

Ile czasu w ciągu doby zwierzę będzie pozostawało same w mieszkaniu?........................................................... 

Jakie zwierzęta miałeś w przeszłości- czy były poddane sterylizacji/kastracji, co się z nimi stało? 

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

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

Jak postąpisz ze zwierzęciem w przypadku (proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania): 

• Choroby zwierzęcia 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

• Pojawienia się w domu małego 
dziecka……………………………………………………………………………………………… 

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

• Wyjazdu, np. wakacyjnego (do kilku 
tygodni)…………………………………………………………………………………….. 

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

• Dłuższego wyjazdu (powyżej kilku 
tygodni)……………………………………………………………………………………….. 

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

• Konieczności stałej 
przeprowadzki…………………………………………………………………………………………………….. 

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

• Problemów behawioralnych ze zwierzęciem, np. zniszczenia w domu, znaczenie terenu, 
konflikty  
z innymi zwierzętami, uciążliwe szczekanie, zachowania agresywne 
itp……………………………………………….. 

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

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

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

Jakie zwierzęta posiadasz aktualnie? 



…………………………………………………………………………………sterylizowane/kastrowane? TAK/NIE 

…………………………………………………………………………………sterylizowane/kastrowane? TAK/NIE 

…………………………………………………………………………………sterylizowane/kastrowane? TAK/NIE 

Czy adoptowałeś wcześniej zwierzę w naszym Schronisku? Co się z nim stało? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

Dlaczego jesteś zainteresowany/a adopcją tego konkretnego zwierzęcia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

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

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

Czy wyrażasz zgodę na wizytę przedadopcyjną i poadopcyjną?                                    TAK/NIE 

 

UWAGI I SPOSTRZEŻENIA opiekuna zwierząt/ wolontariusza dotyczące psa o nr ewid.: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis opiekuna zwierząt/wolontariusza) 
 
WNIOSKI Z WYWIADU pracownika Biura Adopcji: (zawsze wypełnia pracownik)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
(data i podpis pracownika Biura Adopcji) 
 
 
 
 
OPINIA LEKARZA WETERYNARII dotycząca adopcji psa o nr ewidencyjnym 
………………………………………. 



Uwzględniająca stan zdrowia w dniu odprawy adopcyjnej i możliwości wydania zwierzęcia ( 
obowiązkowa przy odmowie adopcji z przyczyn medycznych) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
(data, pieczęć i podpis lekarza) 

DECYZJA SCHRONISKA: zwierzę może / nie może * zostać wydane do adopcji zainteresowanemu. 

*Niewłaściwe skreślić 

Uzasadnienie (nieobowiązkowe, przy wydaniu do adopcji, zawsze obowiązkowe przy odmowie) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

Z decyzją Schroniska zapoznałam się: 

……………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis zainteresowanego adopcją) 

 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informujemy, iż: 

 
• Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt we Włocławku, z siedzibą we Włocławku: 87-800 

Włocławek, ul. Przemysłowa 16, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem: tel. (54) 233 20 21. 
Schronisko dla zwierząt jest jednostką organizacyjną gminy miasta Włocławek, powołane zostało uchwałą RM Włocławek.  

• Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w  zakresie działania naszego 
Schroniska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieo, może się Pani/Pan skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych. Tę funkcję pełni Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadao Schroniska, polegających między innymi na 
zapewnieniu schronienia i opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapewnieniu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, dbałości o ich stan 
zdrowia, edukacji humanitarnej społeczeostwa ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież, przeprowadzania i promocji adopcji 
zwierząt ze schroniska, zgodnie z prowadzoną działalnością statutową.  

• Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 
•  obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in.:  

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,  
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,  
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- uchwała nr 128/XIV/99 Rady Miasta Włocławka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Schronisko dla zwierząt" we 
Włocławku, 
- uchwała Nr XXX / 45 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statusu Schroni ska 
dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn:"Schronisko dla Zwierząt we 
Włocławku", 
- stosowne uchwały w sprawie programu opieki, 
- inne, 
• zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), 
• w wyjątkowych sytuacjach  udzielona zgoda, w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust 1 lit. a  RODO), np. w związku  z 

udziałem w realizowanych przez administratora eventach, konkursach lub zgoda na przetwarzanie wizerunku, 
• wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

• 6 ust. 1 lit. f RODO -  tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora, np. ewentualna koniecznośd odpierania lub realizacji  roszczeo cywilnoprawnych, a także stosowanie monitoringu 
wizyjnego.  

• Paostwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt.3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres ten może zostad przedłużony w 

przypadku dochodzenia roszczeo lub obrony przed roszeniami przez Administratora. Dane przetwarzane na podstawie Paostwa zgody  
przechowywane są przez okres, niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. 

• Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę w imieniu osoby małoletniej, to jej dane osobowe przetwarzane są w ten sam sposób, zawsze w wyraź nie 

określonych celach, na określonej podstawie prawnej oraz z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeostwa, a ich 
Administratorem jest ten sam podmiot (np. w przypadku wyrażenia zgody na udział dziecka w przedsięwzięciach realizowanych prz ez 
Schronisko). 

• Odbiorcami danych osobowych mogą byd tylko podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa - 
tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą byd również przekazywane podmiotom, 
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych (np. firmy hostingowe, IT, dostawcy oprogramowao). Koordynatorem działao Schroniska jest Urząd Miasta Włocławek. 
Schronisko podczas realizacji swoich zadao współpracuje ze Strażą Miejską we Włocławku - w zakresie przyjmowania zgłoszeo o 
bezdomnych zwierzętach (odłowienia), innymi organizacjami społecznymi. Ponadto Schronisko  współpracuje  z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii we Włocławku i Kujawsko-Pomorską Izbą Lekarsko- Weterynaryjną. Administrator obsługuje także urzędowy publikator 
teleinformatyczny-  BIP w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (dot. danych z  zakresu funkcjonowania jednostki, 
każda informacja o sprawach publicznych). Schronisko współpracuje z bazami zwierząt oznakowanych, w zakresie rejestracji, identyfikacji 
i czipowania. 

• Na zasadach określonych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

mailto:inspektor@kiodo.pl


• Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek zawarcia umowy lub 
realizacji zadao. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, świadczenia usług oraz wykonywa nia 
obowiązków, które na nas ciążą.  Podanie danych przetwarzanych na podstawie Paostwa zgody jest dobrowolne, ale może pomóc np. w 
usprawnieniu kontaktu (nr telefonu, email).  

• W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo jej cofn ięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodnośd z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.   

• Paostwa dane nie będą profilowane.   
• Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych do krajów trzecich. Może się zdarzyd, że na podstawie Paostwa zgody, dane np. w 

postaci wizerunku będę publikowane na naszym profilu na Facebooku, który, jako Współadministrator danych, może korzystad z 
serwerów  mieszczących się  np. w Stanach Zjednoczonych. W takim przypadku w ramach stosownych regulaminów, Facebook  

zapewnia, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeostwa.   

 

             

             

   

Włocławek, dnia .........................................   

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

          (czytelny podpis) 


