Instrukcja samodzielnego wypełnienia umowy
1. Numer umowy: pozostaw pusty.

2. Data zawarcia umowy: wpisz datę bieżącą.

3. Uzupełnij swoje dane.

4. Cechy identyfikacyjne psa: wpisz przynajmniej imię, płeć oraz maść. Jeśli
pozostałe wymienione informacje są znane, to wpisz je również.

5. §2, punkt 1:
od – wpisz datę zawarcia umowy,
do – wpisz datę miesiąc od daty zawarcia umowy.

6. Podpisz się jako Dom tymczasowy.

7. Na drugiej stronie (informacje o przetwarzaniu danych osobowych) wpisz datę
bieżącą oraz podpisz się w dwóch wskazanych miejscach.

8. Zeskanuj obie strony umowy lub zrób im dobrej jakości zdjęcie i wyślij na adres

biuro@TrzebnickiKlubPsa.pl
9.

Jeśli nie masz możliwości zeskanować ani zrobić dobrej jakości zdjęcia, to wyślij jeden wypełniony i podpisany
egzemplarz (jeśli możemy odesłać Ci podpisaną umowę na Twój adres e-mail) lub dwa wypełnione i podpisane
egzemplarze (jeśli chcesz otrzymać swój egzemplarz pocztą) na adres:
Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa
ul. Spokojna 14
55-100 Trzebnica

UMOWA TYMCZASOWEJ OPIEKI NAD PSEM
nr TKP/DT/……/………
zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Stowarzyszeniem Trzebnicki Klub Psa, ul. Spokojna 14, 55-100 Trzebnica, działającym w imieniu i na rzecz Gminy
Trzebnica, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w oparciu o porozumienie o współpracy dla realizacji „Programu
Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica”
zawartym w dniu 14 kwietnia 2016 r., reprezentowanym przez ………………………………,
zwanym dalej Wydającym,
a
Imię i nazwisko: ……………………..……………………..……………………..…………………….
Adres kontaktowy: ……………………..……………………..……………………..………………….
Dane do kontaktu:

……………………..……………………..……………………..………...............

tj. osobą podejmującą się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwaną dalej Domem
Tymczasowym.
§1
Umowa dotyczy opieki nad psem posiadającym następujące cechy identyfikacyjne:
płeć: ………….. imię: ……………….. rasa: ……..……….. chip: ………..……….…………………
tatuaż: ………..…….. wiek/data urodzenia: …..……………... maść: …..…………...…………………
daty szczepień: ……………….. cechy szczególne: …………………………………..…………………
zwanym dalej Psem.
§2
Dom Tymczasowy zobowiązuje się do:
1. opieki nad Psem w określonym

1.
czasie

tj.

w

terminie:

od …………………

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

do ………………… (włącznie),
otoczenia Psa rzetelną opieką, zapewniając mu warunki do zdrowego
życia, bezpieczeństwo oraz do odpowiedzialnego postępowania
względem niego zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie
zwierząt (tj. Dz. U. z. 2019 r. poz.122 ze zm.).
powiadomienia Wydającego o zaginięciu Psa oraz do podjęcia
wszelkich możliwych kroków zmierzających do odnalezienia go,
nieporzucania Psa oraz do nieoddania go do schroniska, a także do
niedokonywania sprzedaży Psa,
niepoddawania zwierzęcia eksperymentom medycznym lub
jakimkolwiek innym,
poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wyrządzone przez Psa na mieniu, ludziach i innych zwierzętach, w
czasie przebywania Psa pod opieką Domu Tymczasowym,
wydania Psa na żądanie Straży Miejskiej w Trzebnicy w trybie
natychmiastowym, w momencie kiedy znajdzie się właściciel Psa,
wydania Psa na wniosek Wydającego, kiedy znajdzie się osoba chętna
adoptować Psa.

…………………………………………….
Wydający

2.

§3
Na czas pobytu Psa w Domu Tymczasowym Gmina Trzebnica
zabezpiecza jego wyżywienie i opiekę weterynaryjną w zakresie
określonym w obowiązującym „Programie Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Trzebnica”.
W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej
umowy, Wydający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
odebrania Psa spod opieki Domu Tymczasowego.

§4
Dom Tymczasowy przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania
zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z. 2019 r. poz.122 ze zm.).
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności, a spory wynikłe z umowy będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla Gminy Trzebnica.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

…………………………………………….
Dom tymczasowy

Trzebnica, dnia ……………….….. r.
Informacja
Na podstawie art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) zwanym
dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie
Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2) z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym: iod@um.trzebnica.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przygotowania, podpisania i rozliczenia umowy na tymczasową opiekę nad psem,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
5) administrator pozyskał i będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane do
kontaktu ,
6) dane będą przekazywane tylko podmiotom na podstawie przepisów prawa tj. Policji.
7) dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z Ustawą
o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.,
8) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. przenoszenia danych;
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) dane zostały pozyskane od Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa,
10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

………….……………………………..
(podpis)

Informacja
W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa przetwarza
Państwa dane osobowe w zakresie opisanym poniżej.
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Trzebnicki Klub Psa z siedzibą w Trzebnicy, ul. Spokojna
14.
2) z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem mailowym: do@trzebnickiklubpsa.pl,
3) dane będą przetwarzane w celu przygotowania, podpisania i rozliczenia umowy tymczasową opiekę nad psem,
4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
5) administrator pozyskał i będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane do
kontaktu,
6) dane będą przekazywane tylko podmiotom na podstawie przepisów prawa tj. Policji.
7) dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z Ustawą
o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.,
8) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. przenoszenia danych;
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

………….……………………………..
(podpis)

