UMOWA ADOPCYJNA

Miejscowość ……………………… dnia…………………………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………….
Tel.
……………………………………………………………………………………………........
Seria i numer dowodu osobistego
……………………………………………………………….............
Mam świadomość, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt
Płeć zwierzęcia ……………………………………………………………………………….
rasa…………………………………………………………………………………………….
Cechy szczególne
…………………………………………………………………………………………………
Imię
…………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuje się:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie, nie wypuszczając go na tereny
otwarte bez dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem.
3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie (jeśli przepisy prawne tego wymagają) oraz
zapewnić mu staranną opiekę weterynaryjną i szczepienia ochronne.
4. Zapewnić mu opiekę i ochronę.
5. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym.
Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu
adoptowanego zwierzęcia i odebrania go osobie, pod której opieką pozostaje w przypadku
stwierdzenia naruszeń obowiązków właściciela zwierzęcia wynikających z powyższego
zobowiązania.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Gmin Regionu
Słupeckiego gromadzonych w zbiorze „Rejestr Umów Adopcji Zwierząt” w celu zawarcia
niniejszej umowy oraz prowadzenia ewidencji umów adopcyjnych (art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy przyjmuję do wiadomości że:
· administratorem zbioru danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego z
siedzibą
w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16,
· dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane
innym podmiotom,
· przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
· dane podaję dobrowolnie.
…………………………………………. ……… ………………………………………..
podpis pracownika przyjmującej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego
reprezentowany przez Zarząd Związku w osobach Grażyna Kazuś, Dariusz Grzywiński
Michał Pyrzyk. Adres administratora danych: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul.
Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: gminy@gminy.slupca.pl
2) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@itgov.pl
lub pod numerem telefonu 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie wymogów formalnoprawnych związanych z przeprowadzeniem procedury adopcyjnej zwierzęcia.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Panu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane
organizacjom międzynarodowym.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych: dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne. Konsekwencją odmowy
podania danych osobowych będzie brak możliwości adopcji przez Pana/Panią zwierzęcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
………………………
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych
………………………

