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Miejscowość………………………….., data……………………… 
 

Wypełnienie ankiety, nie oznacza zgody na adopcję, a stanowi jedynie wstępny zbiór 
informacji o potencjalnym domu zwierzęcia. W przypadku podpisania umowy 
adopcyjnej, ankieta będzie stanowić jej załącznik, dlatego prosimy o jej wypełnienie 
zgodnie z prawdą.  

Część podstawowa 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  
Wiek  

Numer telefonu   
Adres e-mail  

Imię zwierzęcia, którego chcą Państwo 
adoptować 

 

 

Część ogólna 
1. Czy w życiu Państwa rodziny 

przewidziane jest miejsce dla 
zwierzęcia na kilkanaście lat? 

 

2. Czy wszyscy domownicy wyrażają 
zgodę na adopcję 

 
 

3. Ile osób mieszka w Państwa domu?  
a) W jakim wieku są wymienieni wyżej domownicy?  

 
b) Czy ktoś z domowników ma alergię na sierść?  

 
 

4. Czy będzie Państwu przeszkadzało 
obfite całoroczne linienie 

 

5. Czy odwiedzają Państwa dzieci 
(wnuki, dzieci znajomych lub kogoś 
z rodziny – w jakim wieku)? 

 
 
 

6. Czy w ciągu dnia jest ktoś stale 

lub przez jaki czas obecny w 

domu?  

 
 
 

7. Jak długo zwierzę zostawałby samo 
z racji obowiązków zawodowych 
lub innych? 
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8. Czy obecnie w Państwa domu 
mieszkają/przebywają jakieś 
zwierzęta? 

 
 

a) Jeśli tak, proszę podać jakie, ich wiek i stosunek do 
innych zwierząt. 

 
 
 
 
 

9. Czy mieli Państwo wcześniej jakieś 
zwierzęta? 

 
 
 
 

a) Jeśli tak, to jakie?  
 
 

b) Jakie są lub były ich losy?  
 
 
 

10. Gdzie będzie zostawało zwierzę na 
czas nieobecności domowników? 

 

a) Czy zwierzę będzie utrzymywane na łańcuchu?    
 

b) Czy zwierzę będzie miało możliwość 
wychodzenia na zewnątrz bez opieki? 

 
 

c) Czy Wasza okolica jest bezpieczna?  
 

11. W jaki sposób spędzają Państwo 
czas wolny? 

 

a) Co będzie się działo ze zwierzęciem w czasie wakacji 
lub innych wyjazdów?  

 
 
 

12. W jakim typie budownictwa 
Państwo mieszkacie? (dom, 
kamienica, blok) 

 

a) Czy jesteście Państwo właścicielami czy najemcami 
lokalu, w którym mieszkacie? 

 

b) Jeśli najemcami, czy dostarczycie zgodę właściciela 
mieszkania na posiadanie zwierzęcia? 
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CZĘŚĆ DOTYCZĄCA DOMU 
 

13. Czy zwierzę będzie mogło poruszać 
się po całym domu, czy tylko po 
wyznaczonym obszarze? 

 
 

a) Czy brama i furtka są zawsze zamknięte?  
 

b) Czy zwierzę będzie mogło poruszać się po całym 
ogrodzonym terenie czy tylko po jego części? 

 

c) Opisz, gdzie zwierzak będzie mógł się schronić przed 
deszczem i słońcem? 

 
 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA MIESZKANIA 
14. Czy zwierzę będzie mogło poruszać 

się po całym mieszkaniu?   
 
 
 

15. Ile godzin dziennie planują Państwo 
poświęcić zwierzęciu? 

 

16. Zwierzę może sprawiać problemy 
wychowawcze, szczególnie na 
początkowym etapie adopcji. W jaki 
sposób będą Państwo temu 
przeciwdziałać? 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Czy są Państwo świadomi takich problemów?   
 

17. Zwierzę z adopcji może być 
wycofane lub nadpobudliwe. Czy są 
Państwo tego świadomi? 

 
 
 

a) Czy będziecie w stanie poświęcić zwierzęciu 
wystarczająco dużo czasu? 

 

 

b) W jaki sposób będziecie Państwo   zdobywać zaufanie 
zwierzęcia? 

 
 

c) Czy mogą Państwo wykorzystać część urlopu na 
pierwsze dni pobytu psa w domu 

 

a) Jeśli tak, to ile czasu?   
d) Czy biorą Państwo pod uwagę skorzystanie z rad 

behawiorysty w razie problemów 
 
 

18. Czy mieli Państwo kiedykolwiek psa 
ze schroniska? 
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a) Jeśli tak, to jak jakie mają Państwo 

doświadczenia związane z Jego 

adopcją? 

 

19. Czy oddali Państwo kiedykolwiek 
psa? 

 
 

 
 

 
a) Jeśli tak, to z jakiego powodu?  

 
 
 
 
 

20.  Czy uśpili Państwo kiedykolwiek 
zwierzę? 

 

a) Jeśli tak, to z jakiego powodu?   
 
 
 

21. Czy w przypadku braku szczeniaka 
bierzecie Państwo pod uwagę 
adopcję dorosłego psa? 

 

a) Jeśli tak, to dlaczego?  
 
 
 
 

b) Jeśli nie, to dlaczego?   
 
 
 
 

22.  Co zrobicie, gdy pies warknie, 
kłapnie zębami lub nabrudzi? 

 
 
 
 
 
 
 

23.  W jaki sposób zamierzacie Państwo 
uczyć zwierzęcia sygnalizowania 
potrzeb, porządku i posłuszeństwa? 
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24.  Jakie cechy u zwierzęcia są dla 
Państwa niedopuszczalne? 

 
 
 
 
 

25.  Czy wiecie Państwo, gdzie znajduje 
się najbliższy gabinet 
weterynaryjny? 

 
 
 
 
 
 

26. Co podacie Państwo doraźnie 
zwierzęciu przy biegunce? 

 

27. Czy są Państwo gotowi ponosić 
wydatki związane z leczeniem 
zwierzęcia w razie jego choroby? 
Jeśli tak, to do jakiej kwoty? 

 

28. Czy są Państwo przygotowani na 
stałe wydatki związane ze 
szczepieniami, odrobaczaniem, 
zabezpieczeniem przeciw 
kleszczom itp.? Jeśli tak, to do jakiej 
wysokości? 

 

29. Proszę określić kwotę, jaką 
jesteście Państwo gotowi wydać 
miesięcznie na zwierzę? 

 

30.  Czym zamierzacie Państwo karmić 
zwierzę i jak często będzie ono 
dostawało posiłek? 

 

a) Jeśli karmami suchymi, to jakiej marki?  
 

31.  Jaki jest Państwa stosunek do 
kastracji/ sterylizacji zwierząt? 

 

32. Czy pokryją Państwo koszt 
obowiązkowej kastracji/ 
sterylizacji? 

 

33. Czy zgadzacie się na wizytę 
przedadopcyjną? 
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34. Czy wyrażacie zgodę na stały 
kontakt z koordynatorem adopcji 
(telefon, mail, zdjęcia)? 

 

35. Czy wyrażają Państwo zgodę na 
wizyty poadopcyjne?  

 

36. Czy oświadczacie Państwo, że 
podane wyżej informacje są 
zgodne  z prawdą, a w przypadku, 
gdy adopcja dojdzie do skutku, 
zobowiązujecie się przestrzegać 
przyjętych tutaj zobowiązań, jako 
integralnej części umowy 
adopcyjnej? 

 

37.  Czy podpiszecie Państwo 
deklarację, że pies NIGDY nie 
zostanie wydany osobom trzecim, 
NIGDY nie trafi do schroniska, 
NIGDY nie zostanie wyrzucony ani 
uśpiony bez zgody Towarzystwa, a 
gdybyście Państwo nie mogli go 
zatrzymać to odwieziecie zwierzę 
do Stowarzyszenie na własny 
koszt? 

 

38. Czy jesteście Państwo gotowi 
przyjechać osobiście po zwierzę? 

 

39. Co Państwo zrobią w przypadku 
zaginięcia zwierzęcia? 

 
 
 
 

 
 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 286 
kodeksu karnego, że niniejsza ankieta jest zgodna z prawą, nie zostały zatajone, ani 
pominięte żadne istotne szczegóły, o które Towarzystwo pytało w tej ankiecie. Mam pełną 
świadomość grożącej mi odpowiedzialności karnej, w przypadku wprowadzenia 
Towarzystwa w błąd, co do istotnych faktów zwartych w tej ankiecie.  
 
 

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data Pełen, własnoręczny podpis 

 
Administrator danych osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w ankiecie, jest Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt, Plac Zamkowy 5, 49-300 Brzeg. 
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Cel przetwarzania danych:  
Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury adopcyjnej 
zwierzęcia.  
Podstawa prawna: 
Dane osobowe, są podawane dobrowolnie, jednak ich niepodanie skutkować będzie 
automatycznym odrzuceniem wniosku o adopcję zwierzęcia. Ich podanie, jest 
niezbędne, w celu rozpoczęcia procedury adopcyjnej i ewentualnej adopcji zwierzęcia. 
Art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 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 („RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  
Odbiorcy danych: 
Wasze dane osobowe, ani powiązane z nimi informacje nie są i nie będą przekazywane 
do osób trzecich, chyba że jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa.   
Twoje uprawnienia 
Masz prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
Ważna informacja: 
Nasze Stowarzyszenie odpowiednio zabezpiecza wszystkie dane osobowe, nie 
przekazuje ich żadnym osobom trzecim, a dostęp do nich ma jedynie ograniczony, 
zaufany krąg osób i tylko w zakresie niezbędnym do procesu adopcji i kontroli tego 
procesu. Rozumiemy, że podane dane, mają dla Państwa najwyższą wartość, dlatego 
stosujemy takie techniki i środki, które w odpowiedni sposób zabezpieczają Państwa 
dane osobowe.  

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach niezbędnych do 
rozpoczęcia procesu adopcji zwierzęcia.  
 

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 
Miejscowość i data Własnoręczny, pełny podpis 
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