KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Rybna 3, 31-254 Kraków
Tel. 429 74 72

…..............................................
data wydania zwierzęcia ze Schroniska

UMOWA ADOPCJI
Zawarta pomiędzy KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zwanym dalej Schroniskiem, reprezentowanym przez
upoważnionego pracownika …................................................................................................................... a:

2

1.
imię i nazwisko osoby odbierającej zwierzę

seria i numer dowodu osobistego

3.
kto wydał dowód osobisty

4.

5.
numer PESEL

6.

adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania

7.
gmina/województwo

numery telefonów: domowy, komórkowy, e-mail (adres poczty elektronicznej)

8.
uwagi/miejsce pobytu psa gdy jest inne niż w punkcie 5
Dane zwierzęcia

1

2.
gatunek/rasa

3.

opis maści

4.
imię zwierzecia

5

znaki szczególne/numer transpondera

6.
identyfikator

uwagi / numer KP

1. Adoptujący jest zobowiązany do:
· zapewnienia zwierzęciu dobrych warunków bytowych (pies nie może być przetrzymywany stale na uwięzi), wyżywienia, niezbędnej opieki
weterynaryjnej;
· wysterylizowania adoptowanego zwierzęcia (na życzenie adoptującego sterylizacja zostanie przeprowadzona nieodpłatnie w gabinecie weterynaryjnym
Schroniska);

· corocznego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów i wychodzących kotów);
· umożliwienia inspektorowi KTOZ przeprowadzenia rutynowej kontroli warunków bytowych adoptowanego zwierzęcia i wykonania ewentualnych
zaleceń inspektora;
· respektowania uchwały nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa
2. Adoptujący jest uprawniony do:
· nieodpłatnego leczenia adoptowanego zwierzęcia w gabinecie lekarskim Schroniska w wypadku świadomego adoptowania zwierzęcia chorego oraz
w wypadku ujawnienia choroby w okresie 14 dni od adopcji;
·1 nieodpłatnego szczepienia adoptowanego zwierzęcia na wściekliznę (dotyczy psów i kotów wychodzących) oraz 1 nieodpłatnego szczepienia na
choroby zakaźne (dotyczy psów i kotów) w roku dokonania adopcji (o ile zwierzę nie było zaszczepione przed wydaniem);
3. KTOZ jest uprawnione do niezwłocznego odebrania adoptowanego zwierzęcia w razie stwierdzenia nieprawidłowości zagrażających życiu lub
zdrowiu zwierzęcia.
4. Adoptujący nie może przekazać zwierzęcia osobom trzecim bez zgody KTOZ.
5. Adoptujący ma obowiązek poinformować KTOZ Schronisko o: zmianie adresu pobytu, zgonie lub eutanazji adoptowanego zwierzęcia.
6.Obowiązek informacyjny :Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704,
reprezentowane przez Jadwigę Osuch – Prezesa zarządu oraz Beatę Katarzynę Turzańską – Szacoń, adres elektroniczny: ktoz@ktoz.krakow.pl(dalej jako „ADO").
6.2, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w tym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne, zaś interesem uzasadniającym przetwarzanie danych
osobowych jest przedmiot działalności ADO – działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,
6.3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO, urzędy, organy rządowe i samorządowe, sądy,
prokuratury, a także wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
6.4.Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia
roszczenia lub przedawnienia karalności,
6.5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych –
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
6.6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6.7.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
6.8.podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z zawieranej przez Pana/Panią umowy i jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie uniemożliwienie wykonywania niniejszej umowy,
6.9. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
6.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

podpis adoptującego

Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie: w trybie zwykłym / pilnym

podpis pracownika

