
ANKIETA PRZEDADOPCYJNA – STOWARZYSZENIE ANIMAL SOS 

SCHRONISKO PSIAKOWO I SPÓŁKA CENTRUM ADOPCYJNE 

Ankietę wypełnia przyszły właściciel psa, osoba pełnoletnia. 

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: psiakowo@psiakowo.com.pl 

 

a) Jakiego psa dotyczy ankieta ( proszę podać imię) ……………………………. 

 

b) Czy pies będzie mieszkał: 

 

• W domu 

• W mieszkaniu 

• Na zewnątrz – w budzie w ogrodzie 

• Na zewnątrz – w kojcu 

 

c) Czy mieszkanie jest własnościowe czy wynajmowane? 

 

d) Czy wszyscy domownicy zgadzają się na adopcję w/w zwierzaka? 

 

e) Czy obecnie posiada Pan/Pani jakieś zwierzęta, jeżeli tak prosimy podać jakie? 

 

f) Czy posiadał Pan/Pani kiedyś jakieś zwierzaki, jeżeli odpowiedź jest twierdząca prosimy o 

podanie dlaczego zwierzat nie ma już w domu? 

 

g) Jaki jest Pana/Pani stosunek do sterylizacji/kastracji zwierząt? 

 

h) Jaki jest Pani/Pana stosunek do czipowania zwierząt? 

 

i) Czy posiadane przez Panią/Pana zwierzaki są wysterylizowane/wykastrowane i zaczipowane? 

Jeżeli nie prosimy o podanie powodu dlaczego nie są. 

 

j) Czy posiada Pan/Pani dzieci ? Jeżeli tak w jakim są wieku? 

 

k) Czy zobowiązuje się Pan/Pani do pracy z behawiorystą w przypadku problemów z 

zachowaniem psa/kota? 

 

l) Co będzie działo się z psem w trakcie wakacji/wyjazdów itp.? 

 

m) Czy w domu/mieszkaniu Pana/Pani są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa? 

 

n) Jak często odrobaczają Państwo zwierzęta w domu? 

 

o) Czy zobowiązują się Państwo regularnie szczepić zwierzę na choroby wirusowe? 

 

p) Czy jeżeli zwierzę zachoruje jest Pan/Pani w stanie płacić za jego leczenie? 

 



q) Czym chce Pan/Pani żywić psa/kota? (karma sucha – nazwa, czy jedzenie gotowane, inne)? 

 

r) Ile godzin pies/kot będzie przebywał sam? 

 

s) Dlaczego chce Pan/Pani adoptować właśnie to zwierzę? 

 

t) Czy wyraża Pani/Pan zgodę na wizytę przed i po adopcyjną. 

 

u) Czy zobowiązuje się Pan/Pani dbać dożywotnio o adoptowanego zwierzaka i nigdy go nie 

porzucić/oddać do schroniska? 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę oraz tel. Kontaktowy i mail kontaktowy / Miejscowość 

……………………………………………………………………. 

Data i podpis osoby wypełniającej ankietę 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Tomvet-Psiakowo sc Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu, Chełmońskiego 31a,  Administratorem 

danych można kontaktować się korespondencyjnie na adres jego siedziby lub na adres e-mail: animalsos@psiakowo.com.pl 

2)  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu prowadzenia ewidencji osób chętnych do adopcji zwierząt oraz w 

celu archiwizacji dokumentacji. Dane kontaktowe i adres e-mail przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

4) Odbiorcami danych będą: Stowarzyszenie Animal Sos 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  okres niezbędny do potrzeby przeprowadzenia procedury adopcyjnej. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania W przypadku przetwarzania danych kontaktowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia 

przetwarzania, wycofania w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać pisemnie. 

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem,  związanym z udziałem w procesie adopcji wybranego przez Panią/Pana Zwierzęcia. Podanie danych 

kontaktowych jest dobrowolne, traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
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