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  miejsce, data: __________________________________ 

 

 
UMOWA ADOPCYJNA PSA 

 
 

Dane nowego opiekuna psa, 
zwanego dalej osobą adoptującą: 
 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

______________________________________ 

PESEL:  

telefon:  

e-mail: 

 

 
Dane osoby wydającej psa do adopcji, 
zwanej dalej osobą wydającą: 
 

Imię i nazwisko:_________________________ 

Adres: ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

PESEL: ________________________________ 

telefon: _______________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

 
 
 

Dane właściciela psa, 
zwanego dalej Fundacją: 
Fundacja Dr Lucy 

 

ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem 

KRS: 0000289538 

NIP: 7851758019 

Nr konta: 96 1090 1405 0000 0001 3459 5704 

Tel.: (61) 28 35 541, faks: (61) 28 35 617 

www.drlucy.pl 

 
 
 
 
Dane psa, 
zwanego w umowie psem adoptowanym: 
 

Imię:  

Płeć:  

Wiek lub data urodzenia 

(ew. w przybliżeniu):  

Rasa:  

Maść:  

 

 

 

 

 

 

 

 

KTOŚ PODAROWAŁ PIENIĄDZE, ŻEBYŚMY MOGLI POMÓC TWOJEMU PSU.  

INNE CIĄGLE CZEKAJĄ. 

POMÓŻ IM, WSPIERAJĄC FUNDACJĘ. 

http://www.drlucy.pl/
http://www.facebook.com/SOSzCollie
http://www.facebook.com/fundacja.drlucy
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Warunki umowy adopcyjnej: 

§1 
Adoptowany pies zostaje przez osobę wydającą bezpłatnie przekazany osobie adoptującej. 
 

§2 
Osoba wydająca psa reprezentuje Fundację, która jest właścicielem psa do czasu jego adopcji. 
1. Po podpisaniu umowy adopcyjnej Fundacja Dr Lucy pozostawia sobie prawo: 
 

a. kontrolowania warunków, w jakich żyje pies, 
b. otrzymywania relacji o procesie adaptacji psa do nowych warunków, o jego stanie zdrowia, 
o problemach, wypadkach, ewentualnym zaginięciu psa, o konieczności oddania psa itp., 
c. odebrania psa w razie naruszenia warunków umowy przez osobę adoptującą, 
d. odebrania psa w razie konieczności jego oddania przez osobę adoptującą. 
Czynności te mogą zostać wykonane przez osobę wydającą lub inną osobę wskazaną przez 
Fundację. 
 

2. Fundacja zobowiązuje się służyć radą i pomocą w wypadku problemów i wątpliwości związanych 
z właściwą opieką nad adoptowanym psem, jego wychowaniem i zdrowiem. 
 

§3 
Obowiązki osoby adoptującej: 
1. Osoba adoptująca zobowiązuje się do otoczenia adoptowanego psa rzetelną opieką, najlepszą, 
jaką będzie w stanie mu zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego. 
 
2. Jeśli adoptowany pies ucieknie lub zostanie skradziony, osoba adoptująca zobowiązuje się 
powiadomić osobę wydającą psa, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia 
go, w szczególności powiadomić znajdujące się w pobliżu miejsca zaginięcia schroniska, przytuliska 
i przychodnie weterynaryjne oraz umieścić ogłoszenia w prasie i w portalach internetowych. 
 
3. Jeśli osoba adoptująca z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z posiadania adoptowanego psa, 
odda go osobie wydającej lub innej wskazanej przez Fundację, lub (po powiadomieniu Fundacji 
i po wyrażeniu przez Fundację zgody na przekazanie psa nowemu opiekunowi) zapewni opiekę 
nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna. Osoba wydająca lub inna wskazana przez 
Fundację ma prawo do skontrolowania nowych warunków oraz ewentualnego nie wyrażenia 
zgody na nie. W razie przekazania psa kolejnemu opiekunowi, z nowym opiekunem zostanie 
sporządzona umowa adopcyjna odpowiadająca w treści warunkom niniejszej Umowy. 
 
4. Osoba adoptująca nigdy nie porzuci adoptowanego psa ani nie odda go do schroniska. 
 
5. W wypadku wyjazdu osoba adoptująca zapewni psu opiekę doświadczonej i odpowiedzialnej 
osoby. Tymczasowy opiekun musi mieć dane kontaktowe osoby wydającej psa, tak by móc ją 
poinformować o wszelkich wypadkach z udziałem adoptowanego psa, takich jak zaginięcie czy 
choroba. 
 
6. Obowiązkiem osoby adoptującej jest zaopatrzenie adoptowanego psa w obrożę/szelki z dobrze 
przymocowaną, odporną na zniszczenie i zgubienie adresatką, zawierającą dane kontaktowe 
opiekuna. Wskazane jest również zaopatrzenie adoptowanego psa w chip, co jednak nie zwalnia 
osoby adoptującej z obowiązku wyprowadzania go w obroży/szelkach z adresatką. 
 

http://www.drlucy.pl/
http://www.facebook.com/SOSzCollie
http://www.facebook.com/fundacja.drlucy
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7. Adoptowany pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, 
a w razie choroby leczony z należytą troską. 
 
8. Osoba adoptująca oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze specyfiki rasy i dołoży wszelkich starań, 
by uniknąć wypadku związanego z podaniem niebezpiecznych leków. 
 
9. Pies adoptowany nie jest przeznaczony do życia na łańcuchu lub w kojcu. Osoba adoptująca 
zobowiązuje się trzymać go w warunkach domowych i zapewnić stały dostęp do wody, właściwe 
żywienie, a także kontakt z domownikami. 
 
10. Adoptowany pies będzie traktowany zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt 
i aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi minimalnych warunków utrzymywania zwierząt. 
 
11. Adoptowany pies nie zostanie sprzedany. Zostaje przygarnięty z potrzeby serca, a nie dla zysku. 
 
12. Adoptowany pies nie jest przeznaczony do rozrodu - zostanie poddany zabiegowi 
kastracji/sterylizacji. 
 
13. Osoba adoptująca wyraża zgodę na kontrolne wizyty poadopcyjne, które może przeprowadzać 
osoba wydająca lub inna osoba, wskazana przez Fundację. 
 
14. Osoba adoptująca poinformuje osobę wydającą o zmianie swoich danych personalnych, 
kontaktowych lub miejsca zamieszkania podanych w niniejszej Umowie. 

 
§4 

Osoba adoptująca oświadcza, iż jest świadoma, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi  
jej odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz 
z późniejszymi nowelizacjami. 

 
§5 

W przypadku naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy Fundacja, reprezentowana przez osobę 
wydającą lub inną przez siebie wskazaną, ma prawo do niezwłocznego podjęcia zgodnych z prawem 
działań, zapewniających ochronę dobra psa i w razie konieczności podjęcia działań w celu odebrania 
psa osobie adoptującej. 

 
§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
 

§7 
Wątpliwości  dotyczące umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa, będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania Fundacji. 

 
§8 

Osoba adoptująca i wydająca psa oświadczają, że podane przez nie dane personalne są prawdziwe. 
 

§9 
Osoba adoptująca oświadcza, że zapoznała się z warunkami umowy i akceptuje je. 

 
 

http://www.drlucy.pl/
http://www.facebook.com/SOSzCollie
http://www.facebook.com/fundacja.drlucy
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§10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby wydającej 
i osoby adoptującej. 
 
 
 
 
_______________________________                               __________________________________ 
         podpis osoby adoptującej                                                             podpis osoby wydającej 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych wskazanych w niniejszej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest 
Fundacja Dr Lucy z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33, w Śremie tel.: 61 283 55 41 adres e-mail: 
biuro@drlucy.pl 
 
2. Celem zbierania danych jest wykonanie celów statutowych Fundacji, w tym w szczególności 
przekazania praw i obowiązków do Zwierzęcia na Fundację dr Lucy lub przez Fundacją dr Lucy na osobę 
adoptującą. 
 
3. 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). 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności prawnych związanych 
z zawarciem umowy w zakresie przekazania praw i obowiązków wobec psa na rzecz Fundacji oraz 
przekazaniem praw i obowiązków wobec psa przez Fundację na rzecz osoby adoptującej. W przypadku 
niepodania danych wykonanie w/w umowy nie będzie możliwe. 
 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostępnieniu wskazanej prze Fundację Dr 
Lucy osobie w imiennym upoważnieniu do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji celu 
wskazanego w punkcie 4. 
 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Potwierdzam niniejszym, że zapoznałem się z powyższą klauzulą, akceptuję jej treść i wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym niniejszą klauzulą. 
 
 

Podpis 

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

