UMOWA ADOPCYJNA
zawarta w dniu …………………… r w Warszawie pomiędzy
Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA! O. Korabiewice, Korabiewice 11,96-330
Puszcza Mariańska, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za nr KRS
0000135274, reprezentowaną przez Annę Zielińską, Wiceprezesa zarządu uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji fundacji, dalej zwaną: Fundacją a
…………………………………………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym
seria ………….…. numer ……….….……………… PESEL……………..……….…………………………….
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………….…………………
Adres zamieszkania: …………………………………..…………………………………………………………
zwanym dalej: Adoptującym o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest adopcja psa/kota:
a.

Imię: ………………………………………………

b.

Przybliżony wiek: ………………………………………………

c.

Płeć: ………………………………………………

d.

Umaszczenie: ………………………………………………

e.

Nr w ewidencji / CHIP: ………………………………………………………………………

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA ADOPTUJĄCEGO
§2
Adoptujący zobowiązuje się zapewnić psu/kotu opiekę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§3
1.

Adoptujący oświadcza, iż zwierzę przebywać będzie stale pod następującym adresem,
stanowiącym miejsce zamieszkania Adoptującego :
……………………………………………………………….………………………………………..…

2.

Adoptujący wskazuje jako swoje dane kontaktowe adres, o którym mowa w ust. 1, a ponadto
nr tel. ……………………………. oraz adres e-mail ………………...………………….…………..

3.

Adoptujący zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o każdej trwałej zmianie swojego
miejsca zamieszkania oraz przebywania zwierzęcia, a także o zmianie numeru telefonu oraz
adresu e-mail Adoptującego pod rygorem zapłaty na rzecz Fundacji kary pieniężnej w kwocie
5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) za każde naruszenie.
§4

Adoptujący oświadcza ponadto, iż:
1.

Wszystkie osoby pozostające z nim we wspólnocie domowej wyraziły zgodę na przyjęcie
psa/kota pod opiekę;

2.

Posiada pisemną zgodę w właściciela mieszkania na posiadanie zwierzaka (jeśli mieszkanie
jest wynajmowane);

3.

Znany jest mu stan zdrowia psa/kota, w tym stan psychiczny zwierzęcia oraz liczy się z tym,
iż stan zdrowia psa/kota może ulec pogorszeniu, jak również ujawnić się mogą inne wady, o
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których Fundacja nie wiedziała w momencie przekazania psa/kota pod opiekę i zrzeka się
zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych wobec Fundacji.
§5
Adoptujący jest zobowiązany do zapewnieniu psu/kotu opieki z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia
w szczególności:
1.
regularnego podawania odpowiedniego pokarmu zgodnie z potrzebami zwierzęcia;
2.
zapewnienia stałego dostępu do zdatnej do picia wody;
3.

utrzymywania zwierzęcia w domu rozumianym jako pomieszczenie mieszkalne, w którym
zamieszkuje stale Adoptujący; niedopuszczalne jest przetrzymywanie psa/kota na uwięzi w
jakiejkolwiek formie w tym w klatkach, kojcach, na łańcuchu, a także w budach
zewnętrznych;

4.

zapewnienia zwierzęciu własnego legowiska w pomieszczeniu chroniącym przed zimnem,
upałami i opadami atmosferycznymi;

5.

zapewnienia zwierzęciu niezbędnej opieki lekarskiej oraz zabiegów profilaktycznych,
stosowania się do zaleceń lekarza weterynarii lub behawiorysty;
6.
utrzymywanie zwierzęcia oraz miejsca w którym przebywa w czystości;
7.
zapewnieniu psu/kotu niezbędnej ilości ruchu, dostosowanej do jego potrzeb;
8.
zapewniania, aby pies miał na sobie stale obrożę z adresatką;
9.
nietraktowania zwierzęcia w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
§6
Adoptujący wobec Fundacji zobowiązuje się do:
1.

wykonania (na swój koszt) zabiegu sterylizacji/kastracji po osiągnięciu przez zwierzę
dojrzałości płciowej;

2.

poinformowanie o stanie psa/kota poprzez wysyłanie co najmniej dwa razy w terminie 2
miesięcy po podpisaniu niniejszej umowy zdjęć lub filmów zwierzęcia wraz z krótkim opisem
dotyczącym jego stanu zdrowia, stanu psychicznego oraz sposobu spędzania czasu z
Adoptującym na adres adopcje@schronisko.info.pl;

3.

niezwłocznego poinformowania Fundacji o zamiarze zbycia zwierzęcia. W takim przypadku:
- Adoptujący przed zwrotem zobowiązany jest do odbycia minimum jednego spotkania z
wyznaczonym przez przedstawiciela Fundacji behawiorystą;
- Fundacji przysługuje uprawnienie odebrania zwierzęcia w miejscu i terminie uzgodnionym
z przedstawicielem Fundacji;
- ewentualne koszty związane z transportem zwierzęcia w przypadku zwrotu pokrywa
Adoptujący;

4.

- pozostawienie psa/kota w miejscu lub pod opieką osób innych niż ustalone z Fundacją
traktowane będzie jako porzucenie i zgłaszane odpowiednim służbom;
umożliwienia Fundacji przeprowadzenia wizyty podopcyjnej;
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FUNDACJI
§7

Fundacji przysługuje uprawnienie do przeprowadzenia wizyty podopcyjnej w miejscu przebywania
zwierzęcia.
§8
W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszej umowy lub jakichkolwiek przepisów
prawa dotyczących zwierząt przez Adoptującego, jego domownika lub jakąkolwiek inną osobę, która
za wiedzą Adoptującego lub jego domownika miała kontakt ze zwierzęciem, Fundacji przysługuje
prawo natychmiastowego odebrania zwierzęcia.
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PRZENIESIENIE PRAW DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ADOPTUJĄCEGO
§9
Adoptujący przenosi na Fundację prawo do rozpowszechniania jego wizerunku utrwalonego na
zdjęciach/filmach przez niego przekazywanych do Fundacji oraz zdjęciach/filmach wykonanych
przez osoby upoważnione przez Fundację.
§ 10
Rozpowszechnianie obejmuje wszelkie możliwe pola eksploatacji, w szczególności:
1.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć/filmów - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy zdjęć/filmów, w tym w szczególności: utrwalanie jakąkolwiek techniką,
niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach m.in. audiowizualnych,
na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na
kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD i plikach MP3,
MPEG-4, WMV lub DiVX, bez ograniczeń co do ilości i formatu, jak również zwielokrotnianie
jakąkolwiek techniką m.in. światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową i optyczną, w
tym techniką drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego;

2.

w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zdjęcia/filmy - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem egzemplarzy, na których zdjęcia/filmy utrwalono w kraju i za granicą,
bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu, we wszelkich wskazanych w
pkt.
1 formach nośników fizycznych i wirtualnych;
w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony pod
pkt 2 - nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie
zdjęć/filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności poprzez: publiczne wykonanie, wystawienie, elektroniczne
komunikowanie zdjęć/filmów publiczności w sieci Internet.
§ 11

3.

Adoptujący wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundację lub osoby przez Fundację upoważnione,
bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Adoptującego, opracowań zdjęć/filmów, w
szczególności poprzez dokonywanie w nich zmian, przeróbek, skrótów, opracowań do
rozporządzania i korzystania z tych opracowań na polach eksploatacji wymienionych w § 11.
§ 12
Adoptujący upoważnia Fundację do
1.
wskazywania (w tym pominięciu wskazania) Adoptującego jako wykonawcy zdjęć/filmów;
2.
sposobie oznaczenia wykonawcy zdjęć/filmów lub ich opracowań, w tym w szczególności do
zachowania anonimowości.
§ 13
1.
Przeniesienie praw następuje z chwilą podpisania umowy.
2.
Rozpowszechnianie jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
3.
Przeniesienie praw do wykorzystania wizerunku jest nieodwoływalne.
§ 14
Przeniesienie praw następuje nieodpłatnie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
§ 19
Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zgodnie poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Fundacji.
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§ 20
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 21
Obowiązek informacyjny dla osób podchodzących do procesu adopcyjnego zwierząt w związku z
przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz
Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772
Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie
od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie 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), tj. w oparciu o
zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji (w tym: weryfikacji
rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania zwierząt) oraz późniejszej pracy z
rodziną adopcyjną.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, o ile zaistnieje
taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:
- negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej niezwłocznie po odmowie adopcji,
- podpisania umowy adopcyjnej bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie
podanie spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

…………………………………………
Fundacja MRNRZ Viva!
Oddział Korabiewice
Korabiewice 11
96-330 Puszcza Mariańska
adopcje@schronisko.info.pl
Tel. 790 102 292

…………………………………………
Adoptujący
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