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Ankieta przedadopcyjna 

 
Ankieta w przypadku adopcji staje się integralną częścią umowy, w której Adoptujący zobowiązuje 

się przestrzegać opisanych w niej zobowiązań. W sytuacji gdy Adoptujący nie stosuje się 

do zawartych w niej odpowiedzi, ankieta przedadopcyjna automatycznie staje się dokumentem, 

na podstawie którego Dotychczasowy Opiekun zwierzęcia wymienionego w poniższej ankiecie, 

może niezwłocznie odebrać zwierzę Adoptującemu. 

 

Mianem Dotychczasowy Opiekun jest określana osoba, która podpisała Umowę Adopcyjną 

z Adoptującym. 

 

 

Na pytania prosimy odpowiadać zgodnie z prawdą. 

 

Imię i Nazwisko:  

Numer telefonu:  

Miejsce zamieszkania:  

 

1.  Czy mieszkają Państwo w budynku wielorodzinnym, czy w domu? 

 Czy ogród jest ogrodzony? 

 Jeżeli w mieszkaniu, prosimy podać numer piętra (z windą czy bez?) 

• Gdzie będzie mieszkał pies? (w mieszkaniu, w budzie, w ogrodzie, w kojcu, na łańcuchu? ) 

  

• Jeśli mają Państwo ogród, czy zamierzają Państwo wyprowadzać psa poza teren? (tak/nie) 

  

2.  Czy lokum jest własnościowe, czy wynajmowane? 

  Jeśli jest wynajmowane to czy najemca zgadza się na zwierzęta w domu? 

 

3.  Czy w domu przebywają dzieci, w jakim wieku? 

 

4.  Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy? 

 

5.  Czy w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania znajdują się tereny nadające się na 

 spacery? Parki, skwery, łąki itp? Proszę wymienić. 

 

6.  Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego 

 domownika? 

 

7.  Co będzie się działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.? 

 

8.  Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa 

 rodziny na tak długo? 

 

9.  Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być 

 zestresowane nawet przez dłuższy czas. Mogą przez jakiś czas brudzić w domu lub coś 

 zniszczyć. Czy jesteście Państwo gotowi to znieść? 

 Jak chcą Państwo reagować na zniszczenia? Jakie metody będą Państwo stosować? 

 

10. Czy zamierzają Państwo stosować kolczatki, dławiki, obroże elektryczne w 

 wychowaniu psa? 

http://www.drlucy.pl/
http://www.facebook.com/SOSzCollie
http://www.facebook.com/fundacja.drlucy


 

 

FUNDACJA DR LUCY, ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem 

KRS: 0000289538 nr konta: 96 1090 1405 0000 0001 3459 5704 

www.drlucy.pl ∙ www.facebook.com/SOSzCollie ∙  www.facebook.com/fundacja.drlucy 

 

 

11.  Czy w domu Państwa są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa? 

 

12.  Psy chorują – tak jak ludzie – i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo na to 

 przygotowani? Posiadanie psa wiąże się także zawsze z koniecznością szczepień, 

 odrobaczeń, profilaktyki przeciw kleszczowej itp. 

 Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki? 

 

 Jaką kwotę (miesięcznie) przewidują Państwo wydawać na żywienie psa? 

 Prosimy o podanie przybliżonej kwoty. 

 

13.  Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów dla psa? 

 

14. • Czy mieli Państwo psa adoptowanego ze schroniska? (tak/nie). 

 • Czy oddali Państwo kiedyś psa? Dlaczego? 

 • Czy uśpili Państwo kiedyś psa? Dlaczego? 

 

15.  Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem 

 będzie deklaracja, że pies NIGDY nie trafi na ulicę albo do schroniska – a w razie, 

 gdybyście Państwo jednak nie mogli go zatrzymać, niezwłocznie  powiadomicie osobę od 

 której adoptowali Państwo psa? 

 

16.  Czym zamierzacie Państwo żywić psa? Proszę podać rodzaj pokarmu oraz częstotliwości 

 karmienia? 

 

17.  Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki? 

 

18.  Czy w mieszkaniu/domu żyją inne zwierzęta? Jakie, jaki jest ich stosunek do psów? 

 Jeżeli są psy, prosimy podać: 

 rasę/typ rasy - 

 wielkość - 

 wiek + stan zdrowia - 

 płeć (wysterylizowane TAK/NIE?) -  

 

19.  Ile razy dziennie pies będzie wyprowadzany? 

 Na jak długo pies będzie zostawał sam w domu i ile razy w tygodniu? 

  

20.  Czy zgodzą się Państwo na wizytę w Państwa domu po adopcji? 

 

21.  Którym z naszych podopiecznych są Państwo zainteresowani i dlaczego? 

 

22.  Proszę o podanie przedziału wiekowego osoby, która podpisywałaby umowę adopcyjną 

 (18-20; 20-25; 25-30; 30-35; 35-40; 40-45 45-50; 50-55; 55-60; 60-65; 65-70 i powyżej) 

 

23.  Czy oświadczacie Państwo, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą, a w 

 przypadku, gdy adopcja dojdzie do skutku, zobowiązujecie się przestrzegać przyjętych tutaj 

 zobowiązań, jako integralnej części umowy adopcyjnej? (tak/nie). 

 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę 
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Klauzula Informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dr Lucy, ul Mickiewicza 33, 63-100 Śrem. 

2. Celem zbierania danych jest realizacja adopcji zwierzęcia. 

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest RODO art 6. ust. 1 lit a,b. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu adopcji zwierzęcia. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości skontaktowania się z osobą wypełniającą 

ankietę. 

6. Dane zawarte w formularzu mogą być udostępnione tylko osobom upoważnionym do ich 

przetwarzania. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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 wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w Fundacji Dr Lucy, 

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33 ,63-100 Śrem, w celu weryfikacji ankiety przedadopcyjnej. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

          ……………………………. 

           Imię i nazwisko 
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