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OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ ZWIERZĘCIA 

Dane składającego oświadczenie: 

Ja, ……………………………………………………….., niżej podpisana/y legitymująca/y 

się dowodem osobistym seria i nr …………………………………………, zamieszkała                 

w ……………………………………….ul. …………………………………nr………….. 

podejmuję się opieki nad niżej opisanym psem/kotem na niżej opisanych warunkach: 

Dane psa/kota:  

płeć:  samica/samiec kot/kotka   

 imię: …….……...…………   rasa:…...…..……………..  chip:……………...………….  

tatuaż: ………………………. wiek/data urodzenia: ….…………………. ……………….. 

maść:…...…………………….. daty szczepień:………………............................................. 

Obowiązki przyszłego właściciela: 

Zobowiązuję się do otoczenia psa/kota rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu 

zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:  

1.Jeśli pies/kot ucieknie podejmę wszelkie możliwe kroki zmierzające do jego odnalezienia.  

2.Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa/kota, zapewnię opiekę nowego, 

troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, która 

ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym 

opiekunem.  

3.Pod żadnym względem nie porzucę psa/kota ani nie oddam go do schroniska.  

4.Pies/kot będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony oraz 

leczony na mój koszt. 

5.Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w 

kojcu) zobowiązuję się zapewnić mu właściwie ocieploną budę, wybieg oraz stały dostęp do 

wody, a także posiłek dwa razy dziennie.  

6.Pies/kot nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.  

7.Pies/kot nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi 

odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

(t.j. Dz. U.  z 2013 r poz.856 ). 

 
……………………………………… 

(Data i czytelny podpis) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zawonia, 55-106 Zawonia,  ul. 

Trzebnicka 11,  

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marek Adamaszek, kontakt pod adresem e-mail: 

abi@adametronics.pl lub telefonicznie nr: 608294903, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/pisma z dnia ……..........… 

2018 r. zarejestrowanego pod nr : …………... - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana 

wniosku/piśmie bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji  

    kancelaryjnej lub właściwych przepisach,  

6) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem 

niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych 

czynności; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych 

osobowych;  

9) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy 

bez   rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

 
 

…………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis osoby informowanej) 
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