ANKIETA PRZEDADOPCYJNA

Moje Bezdomniaki do Adopcji
Hotel dla psów Wilcze Sioło
Ośrodek Adopcyjny Wilcze Sioło
tel. 605 050843
e-mail: wilcze.siolo@gmail.com

Szukamy naszym podopiecznym dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe ich życie.
Jest to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty.
Często wymagają one leczenia, operacji, długiego podawania leków.
Niejednokrotnie są to psy sprawiające swoim obecnym opiekunom problemy wychowawcze.
Opieka nad nimi wymaga czasu, wiele pracy oraz cierpliwości.
Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów psów jeszcze przed adopcją.
O którego psa się starasz ? uzasadnij w kilku zdaniach dlaczego uważasz że akurat ten pies
będzie pasował do Twojej rodziny.
Czy w przypadku negatywnej weryfikacji danego psa dopuszczasz możliwość adopcji innego psa ?

Adres e-mail:

1. Podaj imię i nazwisko

2. Podaj adres i telefon pod którym będzie przebywał pies

3. Wymień wszystkich domowników mieszkających z Tobą. Jaki jest ich stosunek do adopcji psiaka?

4. Który domownik będzie głównym opiekunem psa?

5. Czy w twojej rodzinie są dzieci ? Jeśli tak to w jakim są wieku?

6. Czy jesteś zdecydowany/na na adopcję konkretnego psiaka?
Jeśli tak, podaj proszę jego imię i krótko uzasadnij swój wybór.

7. Czy w Twoim domu są osoby z alergią (na sierść lub ślinę psa) ?

8. Czy posiadasz obecnie lub posiadałeś/aś w przeszłości zwierzęta? Opisz krótko ich historię (jak trafiły do
Twojego domu, jak się dogadują z pozostałymi członkami rodziny, czy mają problemy zdrowotne,
behawioralne, czy są wykastrowane/wysterylizowane, ile mają lat)

9. Jaki jest Twój stosunek do kastracji i sterylizacji zwierząt?

10. Gdzie pies będzie mieszkał? gdzie będzie przebywał w ciągu dnia i w nocy? (dom, mieszkanie, kojec
zewnętrzny, garaż, buda na podwórku)

11. Jakie są Twoje warunki mieszkaniowe (czy mieszkasz w domu jednorodzinnym, kamienicy, bloku, na
którym piętrze, czy jest winda)? Jeśli jest wynajmowane mieszkanie to czy właściciel wyraża zgodę na psa?

12. Czy teren ogrodu jest dobrze zabezpieczony (stabilne ogrodzenie, podmurówka itd.) i nie istnieje ryzyko
ucieczki psa?

13. Jaka jest twoja sytuacja finansowa ( pracuje, nie pracuje, na zasiłku etc.)

14. Czym zamierzasz żywić psa (sucha karma – jaka ? Mokra karma – jaka ? jedzenie gotowane ?
Jaką kwotę zamierzasz przeznaczyć na utrzymanie ?

15. Psy szukające domu są często po przejściach, mogą odczuwać lęk w nowym miejscu, być zestresowane
nawet przez dłuższy czas. Czy jesteś na to przygotowany/na?

16. Czy w razie pojawienia się kłopotów behawioralnych pupila, jesteś gotowy pracować z psem wedle
wskazówek i/lub nawiązać współpracę z behawiorystą (ponosić koszty ewentualnego szkolenia/konsultacji u
behawiorysty)?

17. Co się będzie działo z psem w czasie Twoich wyjazdów, wakacji lub innego rodzaju dłuższej nieobecności
(np. pobytu w szpitalu) itd.?

18. Co się stanie z psem w razie konieczności przeprowadzki ?

19. Psy chorują i leczenie czasem jest kosztowne. Opieka nad psem wiąże się także z koniecznością szczepień,
odrobaczeń, profilaktyki przeciwko kleszczom, itp. Czy jesteś przygotowany/na na takie wydatki?

20. Czy wyrażasz zgodę na wizytę przed i poadopcyjną w Twoim domu?

21. Czy jesteś gotowy/a podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie deklaracja, że pies
nigdy nie trafi na ulicę ani na łańcuch, a w razie gdybyś nie mógł/nie mogła go zatrzymać, to w pierwszej
kolejności skontaktujesz się ze mną ?

22. Psy zwłaszcza starsze mogą cierpieć na schorzenia, które wcześniej nie dawały żadnych objawów.
Psy stare, po adopcji, mogą szybko podupaść na zdrowiu, mogą wówczas wymagać całodobowej opieki
oraz dużych nakładów finansowych na leczenie. Pies może wymagać pomagania w chodzeniu, wnoszenia do
mieszkania/domu, częstych kąpieli. Starszy pies może mieć również problemy z utrzymaniem czystości, oraz
wiele innych schorzeń, które towarzyszą psom w podeszłym wieku. Czy jesteś na to gotowy/a?

23. Czy jesteś gotów pokryć koszty weterynaryjne wybranego psa ?

Punkt dodatkowy: Opisz w kilku zdaniach jak wygląda Twój dzień.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety przedadopcyjnej.
Kontakt zwrotny z mojej strony nastąpi tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji .
Administrator danych:
Hotel dla psów Wilcze Sioło Marzena Malarczyk z siedzibą - 83-221 Osiek, ul. Bukowiny 26.
Cel przetwarzania danych:
Wybór odpowiedniego domu adopcyjnego dla psa.
Podstawy prawne przetwarzania danych:
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.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie przedadopcyjnej dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (dz.u. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.

