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Fundacja "Przytul Kota" 
91-163 Łódź, ul. Kotarbińskiego 19 
KRS: 0000582607  
e-mail: fundacja@przytulkota.pl 
 

UMOWA ADOPCYJNA PSA / KOTA O TYMCZASOWYM IMIENIU …………………………….. 

Płeć: ....................     Rok urodzenia: ……..………............     Umaszczenie: ............................................................... 

Nr chip:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Zawarta w dniu ..................................... pomiędzy przedstawicielem Fundacji Przytul Kota, którego dane znajdują 

się w nagłówku umowy, a Adoptującym:  

 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................... ............................ 

Nr tel.:  ......................................................................... E-mail:...................................................................................... 

Numer PESEL.: ....................................................... Numer i seria dowodu osobistego:  .............................................. 

Oświadczenie dotychczasowego opiekuna zwierzęcia 

Oświadczam, że przekazuję zwierzę w ręce Adoptującego nieodpłatnie i w dobrej wierze. Znany jest mi stan 

zdrowia kota w momencie adopcji, który potrzebuje następujących zabiegów medycznych: 

............................................................................................................................. ............................................................ 

................................................................................................................................... ...................................................... 

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest aktualna Książeczka Zdrowia przekazywanego zwierzęcia. 

Oświadczenie adoptującego: 

Oświadczam, że adoptuję zwierzę do domu: ………………………….……………… (wychodzącego / niewychodzącego) 

Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia Fundacji w przypadku zmiany tego stanu rzeczy. 

Zobowiązania Adoptującego:  

1. Zobowiązuję się do traktowania powierzonego mi zwierzęcia jak członka rodziny, do zapewnienia mu 

odpowiedniego wyżywienia, stałego dostępu do czystej wody oraz do zaspokojenia jego pozostałych 

podstawowych potrzeb życiowych.  
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2. W przypadku domu niewychodzącego zobowiązuję się do zabezpieczenia okien i balkonu przed 

wypadnięciem zwierzęcia poprzez zainstalowanie dedykowanych zabezpieczeń do okien oraz osiatkowania 

balkonu lub innego trwałego zabezpieczenia uniemożliwiającego wypadnięcie kota. 

3. Zobowiązuję się do zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej, w tym szczepień ochronnych, 

odrobaczania, a w przypadku choroby – odpowiedniego leczenia.  

4. Zobowiązuję się wykastrowania zwierzęcia zaraz po osiągnięciu przez nie dojrzałości płciowej, bez 

dopuszczenia do rozrodu (nie dotyczy zwierząt wykastrowanych). Jeśli adoptowane przeze mnie zwierzę nie 

jest (ze względu na zbyt młody wiek bądź stan zdrowia w chwili adopcji) wykastrowane, zobowiązuję się do 

przesłania poświadczenia od lekarza weterynarii o wykonanej kastracji na adres fundacja@przytulkota.pl. 

Brak przesłania poświadczenia będzie traktowany jako złamanie postanowienia niniejszej umowy. 

5. W przypadku śmierci lub zaginięcia zwierzęcia, powiadomię przedstawiciela Fundacji w ciągu 24 godzin. 

6. Umowa adopcyjna chroni przyszłość zwierzęcia. W przypadku, kiedy nie będę w stanie zapewnić mu 

należytej opieki, z przyczyn osobistych np. z powodu choroby, pogorszenia warunków materialnych, wyjazdu 

za granicę, powiadomię Fundację w ciągu 24 godzin. Nie sprzedam go, ani nie oddam do schroniska, 

przytuliska ani osobom trzecim, nie pozostawię zwierzęcia bez opieki, nie wyrzucę go.  

7. Nie będę wykorzystywać, ani nie pozwolę osobom trzecim na wykorzystywanie zwierzęcia do 

eksperymentów medycznych ani żadnych innych, a także do walk między zwierzętami.  

8. Wyrażam zgodę, aby przedstawiciel Fundacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu, zwizytował miejsce 

przebywania zwierzęcia, w celu sprawdzenia warunków jego bytowania i przestrzegania niniejszej umowy. 

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

odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. W takim 

przypadku zwierzę zostanie mi odebrane przez Wolontariusza, bez żadnych roszczeń z mojej strony. 

10. Niedotrzymanie przez adoptującego któregokolwiek z wymienionych punktów niniejszej umowy może 

skutkować odebraniem zwierzęcia w trybie interwencji przez przedstawiciela Fundacji. 

11. W przypadkach: 

a) Odebrania interwencyjnego przekazanego zwierzęcia, 

b) Utraty zwierzęcia w sposób zawiniony przez właściciela, 
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c) Nie przestrzegania postanowień niniejszej umowy adopcyjnej, 

zobowiązuję się do wpłaty darowizny w kwocie 2000,- (dwa tysiące) PLN na konto Fundacji Przytul Kota nr:   

92 1140 2004 0000 3102 7591 7098. Fundacja ma prawo do odstąpienia od zobowiązania wskazanego w 

niniejszym punkcie. Decyzję taką podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 

ochronę i opiekę." 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

Przedstawiciel Fundacji 

 

………………………………………….. 

 

 

Osoba adoptująca zwierzę 

 

…………………………………………… 
 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przytul Kota, adres 

korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 19, 91-212 Łódź, KRS 000058260, adres poczty elektronicznej: 

fundacja@przytulkota.pl,  zwana dalej Administratorem. 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. B RODO  w celu zawarcia i 

realizacji powyższej umowy adopcyjnej, dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych (Ustawa o ochronie zwierząt Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 z p. z.), egzekucji opłat, jak też w celach archiwalnych.  

Dane będą ujawniane podmiotom kontrolującym, działającym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotowi 

rejestrującemu dane posiadaczy zwierząt w Międzynarodowej Bazie Danych Safe-Animal. Podanie danych jest niezbędne do 

zawarcia umowy adopcyjnej, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.  

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim możliwe będzie skuteczne dochodzenie 

roszczeń z zawartych umów. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w warunkach art. 18 RODO, przenoszenia danych, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie 

zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.  


