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ANKIETA PRZEDADOPCYJNA

Ankieta przedadopcyjna nie gwarantuje otrzymania psa do adopcji. Pytania mogą  

wydać się dziwne lecz są podyktowane wieloletnim doświadczeniem w wydawaniu  

psów do adopcji. Ankietę może wypełnić jedynie osoba pełnoletnia w imieniu własnym.  

Fundacja nie sprzedaje psów, a szuka im kochających i odpowiedzialnych domów.  

Adopcja to zobowiązanie na całe życie psa, który może dożyć nawet 18 lat. 

Jesteśmy wolontariuszami, a Fundacja utrzymuje się z darowizn dlatego, często przy 

adopcjach prosimy o zwrot kosztów leczenia lub  kastracji / sterylizacji adoptowanego 

zwierzaka. Zwierzęta często pochodzą ze złych warunków i mogą być obciążone wadami 

lub chore, dlatego prosimy jedynie o przemyślane decyzje. Koszt późniejszego leczenia 

zwierzęcia spoczywa na osobie adoptującej. 

Na wypełnioną ankietę odpowiadamy do pięciu dni roboczych.

Imię i Nazwisko 

Wiek 

Miasto zamieszkania 

Adres e-mail 

Nr telefonu 
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1) Czy jesteś zdecydowany/na na adopcję konkretnego psiaka? Jeśli tak, podaj proszę jego imię 
i krótko uzasadnij swój wybór. Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany/na, to podaj kryteria, jakie 
psiak powinien spełniać: płeć, wiek, usposobienie, problemy zdrowotne itp.

2) Czy obecnie w Twoim domu mieszkają jakieś zwierzęta i jakie? W jakim są wieku?

3) Jaki jest Twój stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?  
Czy powinno/nie powinno się kastrować zwierzęta? Dlaczego?

4) Czy zamieszkałe z Tobą obecnie zwierzęta są kastrowane (dotyczy psów i kotów)?

5) Jeżeli odpowiedź brzmi NIE – dlaczego? Proszę opisz dlaczego nie ma/nie było takiej potrzeby?

6) Czy miałeś w przeszłości jakieś zwierzęta? Jakie były ich losy?

7) Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego domownika.

8) Który domownik będzie głównym opiekunem psa?



animalrescue.pl

FUNDACJA  
ANIMAL RESCUE POLSKA
ul. Z.M. Przesmyckiego 11 
05-510 Konstancin-Jeziorna

Tel. +48 22 350 66 91 
e-mail: biuro@animalrescue.pl 
KRS: 0000543263, NIP: 5213688968 
nr konta: 92 1750 0012 0000 0000 2781 0578

strona 3

9) W jakim wieku są dzieci (jeśli są)? Jeżeli nie ma, to czy w najbliższym czasie planujecie dzieci? 
(„najbliższy czas” to czas życia psa)

10) Czy jeżeli w domu pojawi się dziecko zobowiązujecie się, że nie oddacie psa?

11) Czy w Twoim domu  są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa?

12) Co będzie z psem jeżeli dziecko lub któryś z członków rodziny dostanie alergii?

13) Czy mieszkasz w domu, czy w mieszkaniu?

14) Czy mieszkanie/dom jest własnościowe czy wynajmowane?  
Jeżeli jest wynajmowane, czy właściciel zgadza się na zwierzę w domu?

15) W przypadku gdy mieszkanie jest wynajmowane – co będzie z psem,  
gdy wynajmujący nagle zmieni zdanie odnośnie psa w jego mieszkaniu?

16) Czy w bloku/domu, którym mieszkasz jest winda czy schody? (Które to jest piętro?)

17) Czy pies będzie mógł wchodzić do wszystkich pomieszczeń w domu (pokoje)?  
Czy będzie miał wyznaczony teren/pomieszczenie, gdzie może przebywać?

18) Gdzie pies będzie spał? Łóżko/kanapa/posłanie/kojec/buda?
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19) Jak będzie wyglądać standardowy dzień adoptowanego psa w Twoim domu?

20) Ile godzin pies będzie przebywał sam w domu?

21) Ile spacerów dziennie macie Państwo zamiar zapewnić psu?

22) Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki  
(np. poza teren szczelnie ogrodzonego ogrodu)?

23) Czy pies będzie pozostawiany sam w ogrodzie podczas Twojej nieobecności/pracy?

24) Czy uważasz, że adoptowany psiak powinien na spacerach swobodnie się wybiegać,  
czy może raczej chodzić na smyczy?

25) Co się będzie działo z psem w czasie Twoich wyjazdów, wakacji itp.?

26) Co się stanie z psem w przypadku Twojego długoterminowego wyjazdu np. za granicę?

27) Co się stanie z psem w razie przeprowadzki?
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28) Co będzie się działo z psem, gdy nie będziesz w stanie sprawować nad nim opieki?  
Czy masz osobę, która zgodzi się zaopiekować Twoim podopiecznym?  
Czy ta osoba wyrażą zgodę na wpisanie w umowie swojego numeru telefonu  
(adresu e-mail) i zobowiąże się do opieki nad psem w „razie czego”? 

29) Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa  
w  życiu Twoim i Twojej rodziny na tak długo? 

30) W okresie psiej starości psy zazwyczaj mają złożone problemy zdrowotne (podobnie jak ludzie). 
Czy wyobrażasz sobie, że kiedyś Twój pies będzie stary, powolny, wymagający pomocy?

31) Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu mogą być 
zestresowane nawet przez dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że potrzeby załatwia się  
na zewnątrz, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba, mogą coś zniszczyć itd. Czy zdajesz  
sobie sprawę, że pies  będzie potrzebował kilku/kilkunastu dni na oswojenie się?  
Czy jesteś w stanie dać psu tyle czasu, ile potrzebuje, a w razie konieczności  
pracować z psem u specjalistów? (behawioryści, szkoleniowcy)?

32) Jeśli pies zachoruje na ostatnio bardzo często występującą babeszjozę,  
czy jesteś w stanie zapłacić za jego leczenie jednorazowo kilkaset złotych?

33) Posiadanie psa wiąże się także z koniecznością szczepień, odrobaczania,  
profilaktyki przeciw pchłom i kleszczom itp. Czy jesteś gotowy ponosić te wydatki?

34) W dzisiejszych czasach lekarze weterynarze są specjalistami w danej dziedzinie.  
Oczy leczy się u jednego, a serce u drugiego itp. Czy jesteś w stanie jeździć z psem  
do lekarza specjalisty?
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35) Czym zamierzasz żywić psa? (karma sucha – nazwa, czy jedzenie gotowane, surowizna/BARF)

36) Co zrobisz jeżeli pies zaginie? 

37) Czy oglądasz programy/czytasz książki o wychowaniu zwierząt? Jeśli tak, to jakie?  
Jeśli nie, to Skąd czerpiesz wiedzę na temat wychowania psiaków?

38) Czy uczestniczyłeś w szkoleniu dla zwierząt? Jakim?

39) Czy jesteś gotowy podpisać zobowiązanie adopcyjne, w którym ważnym punktem  
będzie deklaracja, że pies NIGDY nie trafi na ulicę, do schroniska, kojca lub na łańcuch?

40) Czy zgadzasz się na wpłatę darowizny na rzecz fundacji w wysokości poniesionych  
kosztów leczenia/sterylizacji/kastracji zwierzęcia lub czy zgadzasz się na pokrycie  
kosztów kastracji po adopcji jeśli takowa nie została wykonana wcześniej?

41) Czy zgadzasz się na kontakt z przedstawicielem wolontariatu w Twoim domu  
przed adopcją ORAZ po adopcji?

42) Czy zobowiązujesz się do przesyłania zdjęć, relacji co najmniej raz w miesiącu?

43) Czy w przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa zobowiązujesz się do pokrycia 
kosztów miesięcznego pobytu psa w hotelu lub zagwarantowania domu tymczasowego  
(DT zatwierdzonego przez ARP) na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela?  
(koszt ok 350-500zł)?
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Załącznik o przetwarzaniu danych osobowych.

Uprzejmie informuję, że w rozumieniu art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 
osobowych, Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt Animal Rescue, ul. Jana III Sobieskiego 72, lok. b, 00-349 warszawa; NIP: 5213688968; KRS: 0000543263; 
REGON: 360789661; e-mail:  interwencje@animalrescue.pl; tel. 22 350 66 91, reprezentowanym przez Prezesa Fundacji, jest administratorem Państwa 
danych osobowych.

1. Zebrane dane są przetwarzane przez ww. Fundację w celach realizacji działań mających na celu ochroną praw zwierząt, zapobieganie bezdomności 
zwierząt oraz ratowanie ich życia.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Państwa lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania interwencji lub 
podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem oraz prawnie uzasadniony cel administratora. Dane osobowe będą przechowywane na czas 
realizacji interwencji lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (okres archiwizacji danych osobowych).

3. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych będą następujące podmioty: 
Fundacja Animal Rescue Poland oraz jej pracownicy, Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” oraz jego pracownicy, Urząd Miasta ST. 
Warszawy oraz jego pracownicy, Straż Miejska Miasta St. Warszawy oraz jej pracownicy, Geulincx Poland Sp. z o.o., Międzynarodowa Baza Danych 
SAFE-ANIMAL, podmioty, z którymi Animal Rescue Poland zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione 
na podstawie odrębnych przepisów

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu wykonanie interwencji i/lub 
zapewnienia realizacji postanowień wynikających z przeprowadzanych działań, związanych z zabezpieczeniem życia i losu ratowanych zwierząt.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz inne uprawnienia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Animal Rescue Polska, przysługuje 
Pani/ Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezesa Fundacji 
Animal Rescue Poland w celu ochrony praw zwierząt, zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności zwierząt oraz ratowaniu ich życia, w zakresie: imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres zameldowania, nr tel., adres poczty elektronicznej, seria i numer dowodu osobistego, numer pesel.

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