
     

        

Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” 

Ul. Sowińskiego 51A/38; 01-105 Warszawa 
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Umowa adopcyjna 

 

 

zawarta w dniu ........................................ w ........................................ pomiędzy: 

 

Fundacją dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 

0000327906, posiadającą numery REGON 301086490 i NIP 9721199717, reprezentowaną przez Prezesa – 

Annę Misior – Mąka, zwaną dalej Fundacją, 

 

a 

 

………………………………………… zamieszkałą (-ym) pod adresem - ……………………………… 

……………………………… posiadającą (-ym) numer PESEL ………………………………………., 

legitymującą (-ym) się dowodem osobistym serii ………….. o numerze ……………., zwaną (-ym) dalej 

Adoptującym, 

 

zwani dalej także Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

 

1. Fundacja oświadcza, że pod jej opieką znajduje się pies o tymczasowym imieniu ……………….., 

[zwanym dalej: psem] który posiada następujące cechy indentyfikacyjne: 

a. Wiek: …………………………………………...…….. 

b. Płeć …………………………………………...……… 

c. Rasa ………………………………………...………… 

d. Chip …………………………………………...……… 

e. Maść ………………………………………..………… 

f. Znaki szczególne ……………………………………… 

g. Kastracja/Sterylizacja – TAK/NIE 

2. Adoptujący oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności do sprawowania opieki nad psem oraz że 

taką wiedzę i umiejętności będzie na bieżąco poszerzał. 

3. Adoptujący oświadcza, że zamieszkuję i będzie zamieszkiwał (przebywał) w miejscach (lokalach, 

budynkach i innych nieruchomościach) [zwanych dalej: domem], gdzie będzie możliwie 
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sprawowanie nad psem opieki w sposób zapewniający nadzór nad nim oraz bezpieczeństwo psa 

oraz otoczenia.  

4. Adoptujący oświadcza, że osoby korzystające z domu wyrażają zgodę na pobyt i sprawowanie 

w nim opieki nad psem. 

 

§ 2 

 

1. Adoptujący w dniu podpisania umowy przyjmuje psa pod opiekę, która będzie sprawowana 

w domu. 

2. Adoptujący oświadcza, że został przez Fundację poinformowany o stanie zdrowia psa – w tym 

o jego odrobaczeniu, odpchleniu, poddaniu niezbędnym szczepieniom, co znajduje potwierdzenie 

w wydanej Adoptującemu w dniu podpisania umowy książeczce zdrowia prowadzonej dla psa.  

3. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy przejęcia na siebie z chwilą podpisania umowy wyłącznej 

odpowiedzialności za oddanego pod jego opiekę psa, w tym przede wszystkim za jego stan zdrowia, 

co oznacza zwolnienie Fundacji z odpowiedzialności za wszelkie następstwa faktyczne i prawne 

wywołane postępowaniem psa oraz działaniami i zaniechaniami Adoptującego względem psa. 

 

§ 3 

 

1. Adoptujący z chwilą podpisania umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

a. Humanitarnego traktowania psa w duchu reguł wyznaczonych treścią przepisów 

o ochronie zwierząt. 

b. Zapewnienia psu wyżywienia i dostępu do wody odpowiedniego przede wszystkim do jego 

rasy, wagi, wieku i stanu zdrowia. 

c. Zapewnienia psu stałej opieki medyczno-weterynaryjnej, w szczególności poprzez 

poddawanie psa regularnym szczepieniom, odrobaczaniu, odpchleniu, niezwłoczne 

poddawanie leczeniu stwierdzonych u psa chorób i urazów. 

d. Zapewnienia psu aktywności fizycznej odpowiedniej przede wszystkim do jego rasy, wagi, 

wieku i stanu zdrowia z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt. 

e. Zapewnienia psu  miejsca do pobytu i odpoczynku odpowiedniego przede wszystkim do 

jego rasy, wagi, wieku i stanu zdrowia. 

f. Nietrzymania psa na łańcuchu ani innej uwięzi uniemożliwiającej psu swobodne 

poruszanie się. 

g. Wyposażenia psa w akcesoria umożliwiające natychmiastowe odnalezienie Adoptującego 

w przypadku, gdy pies zaginie (np. kieszonkę „adresówkę”, medalik z wygrawerowanym 

adresem i telefonem, chip elektroniczny lub tatuaż).  

h. Niepoddawania psa kopiowaniu uszu lub ogona. 

i. Niepoddawania psa eksperymentom medycznym.  

j. Niewykorzystywania psa w walkach psów, polowaniach oraz tresurze w celach obronnych. 

k. Niedopuszczenia do rozmnożenia psa.  

 

§ 4 

 

1. Adoptujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem w sprzedaży lub przekazywaniu psów ani nie 

zamierza po podpisaniu umowy sprzedać lub przekazać psa osobie trzeciej.  

2. Strony ustalają, że Adoptującemu przysługuje prawo zwrotu psa Fundacji bez podania przyczyny 

w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy. 



3. Strony ustalają, że po podpisaniu umowy sprzedanie lub przekazanie psa osobie trzeciej wymaga 

pisemnej zgody Fundacji. 

4. Strony ustalają, że brak wyrażenia przez Fundację zgody na sprzedaż lub przekazanie psa osobie 

trzeciej będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu psa Fundacji w terminie trzech dni od uzyskania 

przez Adoptującego informacji o braku wyrażenia zgody. 

5. Strony ustalają, że sprzedanie lub przekazanie psa osobie trzeciej bez pisemnej zgody Fundacji 

będzie uprawniało Fundację do wezwania Adoptującego lub osoby trzeciej, pod której opieką 

znajduje się pies do jego wydania w terminie trzech dni od otrzymania wezwania. 

 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że Fundacji co najmniej raz na kwartał przysługuje prawo niezapowiedzianej wizyty 

w domu, podczas której będzie sprawdzany sposób realizacji przez Adoptującego obowiązków 

określonych w umowie. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Fundację okoliczności wymagających udzielenia wskazówek 

i pouczeń, Adoptujący zobowiązuje się do nich zastosować i przedstawić Fundacji sposób ich 

zastosowania w formie pisemnej. 

3. Strony ustalają, że razie jakichkolwiek wątpliwości czy niemożności działania, problemów, 

pomysłów itp., Adoptujący będzie kontaktował się niezwłocznie z Fundacją.  

4. Strony ustalają, że Adoptujący będzie informował Fundację o każdym zaginięciu lub zgonie psa 

z jednoczesnym opisem okoliczności tego zdarzenia w terminie dwunastu godzin od jego 

wystąpienia. 

5. Adoptujący zobowiązuje się w okresie dwunastu godzin od zaginięcia psa poinformować o tym 

zdarzeniu właściwe miejscowo schronisko dla zwierząt oraz właściwe organy administracji 

publiczne z jednoczesnym udzieleniem tym podmiotom informacji mogących mieć znaczenie dla 

prowadzonych poszukiwań psa. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, iż przeprowadzenie eutanazji psa jest możliwe tylko w przypadku urazu lub 

choroby nierokującego szans na dalsze życie bez cierpienia potwierdzonych w drodze pisemnej 

opinii co najmniej dwóch niezależnych lekarzy weterynarii, która zawiera szczegółowy opis urazu 

lub choroby potwierdzony wynikami niezbędnych badań. 

2. Strony ustalają, że przeprowadzenie eutanazji wymaga zgody Fundacji, a jej nieudzielenie skutkuje 

obowiązkiem zwrotu psa Fundacji w terminie trzech dni od uzyskania przez Adoptującego 

informacji o braku wyrażenia zgody. 

3. Fundacji przysługuje prawo do wskazania lekarzy weterynarii uprawnionych do wydania 

dodatkowej pisemnej opinii, której koszt będzie ponosił Adoptujący.  

 

§ 7 

 

1. Fundacji przysługuje prawo do pisemnego wezwania Adoptującego do wydania psa w terminie 

trzech dni od otrzymania wezwania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Adoptującego 

obowiązków określonych w § 3 ust. 1 lit. a-k, § 5 ust. 4-5. 

2. Fundacja jest uprawniona do obciążenia Adoptującego karą umowną w wysokości 1 000 złotych za 

każde naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 lit. a-k, § 5 ust. 4-5. 



3. Fundacja jest uprawniona obciążeniem Adoptującego karą umowną w wysokości 1 000 złotych za 

każdy dzień opóźnienia w wydaniu psa na podstawie wezwań wystosowanych przez Fundację na 

podstawie umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie czternastu dni od otrzymania przez 

Adoptującego wezwania do zapłaty wystosowanego przez Fundację.  

5. Fundacji przysługuje prawo dochodzenia od Adoptującego odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na podstawie ust. 2. 

6. Środki pieniężne pozyskane na zasadach określonych w ust. 2-5 będą przeznaczone na cele 

statutowe Fundacji.  

 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, dokumenty, itd., związane z wykonaniem Umowy będą 

przekazywane drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście zależnie od charakteru informacji 

i jej wpływu na wykonywanie Umowy. 

2. Fundacja wskazuje następujące dane do celów kontaktowych związanych z wykonywaniem 

Umowy:  

a. telefon: 516 677 827  

b. adres poczty elektronicznej: kontakt@akity.pl 

3. Adoptujący wskazuje następujące dane do celów kontaktowych związanych z wykonywaniem 

Umowy:  

a. telefon: ……………………………………… 

b. adres poczty elektronicznej: …………………………………………………. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresu dla doręczeń lub danych wskazanych powyżej, 

wymaga każdorazowo stosownego oświadczenia wyłącznie Strony, której zmiana dotyczy, 

sporządzonego w formie pisemnej i doręczonego Stronie przeciwnej. 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, że zapisy umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek 

z nich za nieważny, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, 

a w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe podadzą je pod rozstrzygnięcie według właściwości 

ogólnej. 

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

 

Podpis Adoptującego       Podpis osoby upoważnionej 

         z ramienia Fundacji 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator Danych Osobowych 

Nazwa Administratora: Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie” 

Adres siedziby Administratora: 

Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”, 

Ul. Sowińskiego 51A/38; 01-105 Warszawa 
http:/www.akity.pl, e-mail: kontakt@akity.pl 

KRS 0000327906, NIP: 9721199717 

Punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”, kontakt@akity.pl 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Fundacja dla 

Zwierząt „Akity w Potrzebie” będąca Administratorem danych informuje, że:  

 

✓ Administrator danych osobowych działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO przetwarza 

dane osobowe osób fizycznych na potrzeby procesów związanych z zawarciem i realizacją umowy 

adopcyjnej. 

✓ Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia 

i realizacji umowy adopcyjnej. Bez ich podania zawarcie wskazanej umowy będzie niemożliwe.  

✓ Zawarcie umowy adopcyjnej wymaga podania następujących danych osobowych:  

• Imienia i nazwiska. 

• Numeru PESEL. 

• Serii i numeru dowodu osobistego.  

• Adresu zamieszkania. 

• Numeru telefonu i adresu e-mail. 

✓ Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych w związku z zawarciem i realizacją umowy 

adopcyjnej będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów 

prawa powszechnego, a także inne organizacje i podmioty zajmujące się ochroną zwierząt 

w przypadkach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia dobrostanu zwierzęcia (zwierząt) a także 

podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowy o świadczenie usług pocztowych, 

wsparcia IT, księgowo – rozliczeniowych, obsługi prawnej, odpłatnego i nieodpłatnego utrzymania 

zwierząt itp. (Wymienione osoby i podmioty przetwarzają dane osobowe na polecenie 

Administratora danych lub jako odrębni administratorzy danych). 

✓ Dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, nie będą również przekazywane do państw 

trzecich i organizacji międzynarodowych. 

✓ Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej. 

✓ W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

✓ Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:  

• Prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych  

• Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych  



• Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych. 

• Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych; 

wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane muszą być 

usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie 

spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją 

Opiekuna tymczasowego; dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 

Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz przysługujących na podstawie RODO uprawnieniach.  

 

 

 

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

Miejscowość, data, imię i nazwisko, podpis 

 


