
 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
nr 2/2022 z dnia 14.01.2022 r. 
Dyrektora Schroniska dla 
Zwierząt we Włocławku  

 
 
 
 
Schronisko dla Zwierząt we Włocławku                                                                                            
ul. Przemysłowa 16; 87-800 Włocławek                                                                                           
Tel.: (0-54) 233 20 21; 534-185-616; 530-779-523                                                                                                  

e-mail: schronisko-wloclawek@o2.pl                                                                                            
http://www.schronisko-wloclawek.pl/                                                                                                    
www.facebook.com/schroniskoWloclawek                                                         Włocławek, 
dnia………………………….  

 

UMOWA ADOPCYJNA NR…… 
 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..….  
 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………….   
 
Adres przebywania psa jeśli jest inny niż 
powyżej……………………………………………………………………………………………. 
 
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….     
 
Gatunek……………………..Płeć              Rasa               wiek                      imię  

cechy szczególne                               kastracja/ sterylizacja 

nr rejestru  

chip  

Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu 

adoptowanego zwierzęcia i odebrania go w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków.  

Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna- sprzedaży. 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ: 

• Traktować adoptowane zwierzę z należytym szacunkiem. 
• Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie.  
• Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu. 
• Zapewnić mu staranną opiekę medyczno- weterynaryjną a szczególnie obowiązkowe 

szczepienia ochronne 
 i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii. 

• Zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi,  
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę  
i stały dostęp do wody (zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt  
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 638 j. t.) 
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• Nie trzymać zwierzęcia na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub 
powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 638 j. t.). 

• Pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnażania zwierzęcia, wysterylizować je lub 
wykastrować.  
W przypadku suki/kotki niesterylizowanej, psa/kota niekastrowanego: poddać sukę/kotkę 
zabiegowi sterylizacji, a psa/kota kastracji (                            ) pod rygorem odebrania 
zwierzęcia. 

• Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym. 
• Nie odsprzedawać zwierzęcia. 
• Nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim bez poinformowania 

Schroniska. 
• W ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformować o tym 

Schronisko. 
• Odprowadzić adoptowane zwierzę w ciągu 7 dni, gdyby mi ono nie odpowiadało.  
• Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizyty poadopcyjnej przez osoby wyznaczone przez 

Schronisko  
w miejscu, w którym będzie przebywało adoptowane zwierzę.  

• Adres, w którym będzie przebywało zwierzę podaję w Umowie i w razie jego zmiany, 
zobowiązuję się poinformować o tym Schronisko dla Zwierząt we Włocławku.  

• Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi 
odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt.  

• Przyjmuję do wiadomości, iż zwierzę jest zaczipowane. Warunkiem zawarcia umowy 
adopcyjnej jest bieżąca aktualizacja danych osobowych osoby adoptującej i 
informacji o zwierzęciu w bazach zwierząt oznakowanych (dot. rejestracji, 
identyfikacji i czipowania), której dokonuje Schronisko. 

 
 
 
…………………….....................................            
…………………………………………………… 
(podpis pracownika Schroniska)            (podpis osoby 
adoptującej) 
 
 
 
 

 
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 
fizycznych 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,  

mailto:inspektor@kiodo.pl


- 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 
Schroniska 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 

wyraźnie 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 przez 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. 

• 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 
wykonywania 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) 


