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ANKIETA PRZEDADOPCYJNA  

imię zwierzęcia………………… 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBIE ZAINTERESOWANEJ ADOPCJĄ 

P1. Czy pies, którego chce Pan(i) adoptować, to pies dla Pana(i) (i ewentualnie innych 

osób, z którymi Pan(i) mieszka), czy też dla kogoś innego - np. z rodziny - i będzie 

on mieszkał gdzieś indziej? 

Proszę postawić znak "√" w kratce z prawej strony odpowiedzi, która się do 

Pana(i) odnosi. 

 

pies jest dla mnie i będzie mieszkał ze mną  

pies jest dla kogoś innego i będzie mieszkał gdzie indziej  

 

Jeśli pies NIE będzie mieszkał razem z Panem(ią), proszę przekazać swoją 

ankietę pracownikowi Biura Adopcji. Zada on Panu(i) kilka dodatkowych pytań.  

Jeśli zaś pies będzie mieszkał z Panem(ią), proszę przejść do kolejnych pytań. 

 

P2. Jakie jest Pana(i) GŁÓWNE źródło utrzymania?  

 

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

P3. Gdzie Pan(i) mieszka?  

 

Proszę postawić znak "√" w kratce z 

prawej strony właściwej odpowiedzi. 

 

w domu z ogrodem / podwórkiem  

w bloku / kamienicy  

w innym miejscu, jakim? 

  

 

P4. Kto jest właścicielem mieszkania lub 

domu, w którym Pan(i) mieszka?  

Proszę postawić znak "√" w kratce z 

prawej strony właściwej odpowiedzi. 

 

ja  

inna osoba, z którą mieszkam  

ktoś inny, kto? 

 

 

P5. Ile MAKSYMALNIE godzin w ciągu doby pies będzie zostawał sam w domu:  

 

SEKCJA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W MIESZKANIU W BLOKU / 

KAMIENICY 

Jeśli mieszka Pan(i) mieszkaniu w bloku / kamienicy (a nie w domu 

wolnostojącym), proszę odpowiedzieć na pytania P6-P10. Jeśli natomiast 

mieszka Pan(i) w wolnostojącym domu, proszę przejść do kolejnej sekcji 

ankiety. 

 

P6. Gdzie będzie przebywał pies w czasie Pana(i) nieobecności (oraz innych 

domowników, jeśli nie mieszka Pan(i) sam(a)) - np. w czasie, gdy jest Pan(i) w pracy? 

Proszę szczegółowo opisać, czy będzie w jakimś konkretnym pomieszczeniu, 

kennelu itp., itd.  

 

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

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

 

P7. Na którym piętrze Pan(i) mieszka? P8. Czy w budynku jest winda?   

 

 

 

 
P9. Jak często pies będzie wychodził 

na spacer?  
P10. Ile czasu będzie trwał najdłuższy spacer z 

psem? 
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SEKCJA DLA OSÓB MIESZKAJĄCYCH W DOMU WOLNOSTOJĄCYM 

Jeśli mieszka Pan(i) w domu (a nie w mieszkaniu w bloku / kamienicy), proszę 

odpowiedzieć na pytania P11-P19. Jeśli natomiast mieszka Pan(i) w mieszkaniu 

w bloku / kamienicy, proszę przejść do kolejnej sekcji ankiety. 

 

P11. Czy dom jest 

ogrodzony?  

P12. Jaką wysokość 

ma ogrodzenie? 

 

 

P13. Jaka jest powierzchnia 

podwórka / ogrodu? 

 

 

P14. Gdzie będzie przebywał pies w ciągu całej doby? Możliwe, że przez część dnia pies 

będzie przebywał w domu z Panem(ią), część dnia będzie spędzał na terenie posesji 

luzem, czasem będzie np. zamykany w kojcu, a na chwilę będzie np. przywiązywany 

łańcuchem przy budzie. Proszę więc zaznaczyć WSZYSTKIE miejsca, gdzie pies będzie 

przebywał (nawet na krótko) w ciągu doby. 

Proszę postawić znak "√" z prawej strony WSZYSTKICH odpowiedzi, które 

Pana(i) dotyczą. 

 

w domu  

na posesji luzem  

na posesji w budzie   

na posesji w kojcu  

na posesji na łańcuchu  

 

Jeśli pies część doby będzie spędzał w kojcu, proszę odpowiedzieć na poniższe 

pytanie 

P15. Ile godzin w ciągu doby (MAKSYMALNIE) pies będzie spędzał w kojcu:  

 

 

P16. Gdzie będzie przebywał pies w czasie Pana(i) nieobecności (oraz innych 

domowników, jeśli nie mieszka Pan(i) sam(a)) - np. w czasie, gdy jest Pan(i) w pracy? 

Proszę szczegółowo opisać, czy pies będzie na podwórku luzem, w kojcu, w 

domu - w jakimś konkretnym pomieszczeniu, klatce kennelowej itp., itd. 

 

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

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

 

P17. Czy zamierza Pan(i) wyprowadzać psa na spacery poza teren posesji, czy też posesja 

jest na tyle duża, że według Pana(i) nie ma takiej konieczności? 

Proszę postawić znak "√" z prawej strony odpowiedzi, która się do Pana(i) 

odnosi 

 

zamierzam regularnie wyprowadzać psa na spacery  

posesja jest na tyle duża, że pies będzie biegał i załatwiał się na 

terenie posesji, ewentualnie od czasu do czasu pójdziemy na spacer 
 

posesja jest na tyle duża, że psu naprawdę wystarczy miejsca do 

biegania i nie ma potrzeby wyprowadzania go dodatkowo na spacery 
 

 

Jeśli pies będzie chodzić na spacery, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania 

(P18-P19) 
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 P18. Jak często pies będzie wychodził 
na spacer?  

P19. Ile czasu będzie trwał najdłuższy spacer z 
psem? 

 
 
 

 

INFORMACJE O INNYCH CZŁONKACH RODZINY 

Jeśli mieszka Pan(i) z innymi osobami, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

Jeśli natomiast mieszka Pan(i) sam(a), proszę przejść do kolejnej sekcji ankiety. 

 

P20. Kto mieszka razem z Panem(ią)? 

Proszę postawić znak "√" z prawej 

strony właściwych odpowiedzi. 

 

inne osoby dorosłe  

dzieci poniżej 15 roku życia 

(ile ich jest i w jakim są 

wieku?) 

 

obecnie nie ma w domu dzieci,  

ale niebawem się pojawią 

 

 

Jeśli w domu są dzieci poniżej 15 r. 

życia, proszę odpowiedzieć na 

poniższe pytanie 

 

P21. Czy dziecko / wszystkie dzieci  

(jeśli jest więcej niż jedno) już wcześniej 

wychowywało/y się z psem / psami? 

Proszę postawić znak "√" z prawej 

strony odpowiedzi, która się do 

Pana(i) odnosi 

 

tak  

nie  

 

P22. Czy ktoś z domowników ma 

uczulenie na sierść lub ślinę psa? 

Proszę postawić znak "√" z prawej 

strony właściwej odpowiedzi. 

 

tak  

nie  

nie wiem  

P23. Czy ktoś z domowników boi się 

(nawet tylko trochę) psów (kto?)? 

 

 

 

P24. Co pozostali domownicy sądzą o pomyśle adoptowania psa ze schroniska? 

Proszę postawić znak "√" w kratce z prawej strony odpowiedzi, która się do 

Pana(i) odnosi. 

 

wszyscy domownicy są zgodni, że adopcja psa ze schroniska to dobry pomysł - 

to jest nasza wspólna decyzja  

 

część domowników bardzo chce mieć psa adoptowanego ze schroniska, ale 

niektórzy nie są do końca przekonani do tego pomysłu 

 

 

P25. Kto z domowników wpadł na pomysł posiadania psa / najbardziej chce mieć psa? 

 

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

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZE ZWIERZĘTAMI 

P26. Czy kiedykolwiek W PRZESZŁOŚCI posiada(ł) Pan(i) psa (psy)? Jeśli tak, kiedy? 

Proszę postawić znak "√" z prawej strony WSZYSTKICH odpowiedzi, które 

Pana(i) dotyczą. 

 

pies był w domu rodzinnym; ja byłem(am) wtedy małym dzieckiem  

pies był w domu rodzinnym; byłem(am) wtedy nastolatkiem / już dorosły/a  

miałem(am) psa już jako osoba dorosła, nie mieszkająca z rodzicami  

nigdy nie miałem(am) psa  
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Jeśli miał(a) Pan(i) psa(y) W PRZESZŁOŚCI, proszę odpowiedzieć na 

dwa poniższe pytania (P27-P28). Jeśli nie, proszę przejść do 

instrukcji przed pytaniem P29. 

P27. Jakiego psa / jakie psy (wielkość, ewentualnie rasa) posiadał(a) Pan(i) w 

przeszłości i skąd wziął / wzięły się w Pana(i) domu? 

 

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

P28. Co się stało z psem (psami), które(go) Pan(i) w przeszłości posiadał(a)?  

Proszę nie pisać ogólnie – np. „pies odszedł ze starości” lub „pies został oddany 

komuś innemu”, itp., tylko proszę opisać jak najdokładniej, co stało się  z psem 

(psami), które(go) Pan(i) w przeszłości posiadał(a) – np. na co pies chorował 

lub komu i dlaczego został oddany 

 

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

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

Jeśli OBECNIE posiada Pan(i) jakieś zwierzęta w domu, proszę odpowiedzieć na 

poniższe pytania. Jeśli nie, proszę przejść do kolejnej sekcji ankiety. 

 

P29. Jakie zwierzęta posiada Pan(i) obecnie w domu (psy, koty, inne - jakie?)  

Proszę napisać ile ich jest i w jakim są wieku. 

  

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

P30. Proszę napisać, czy obecnie mieszkające w Pana(i) domu zwierzęta miał(y) kontakt 

z psami, a jeśli tak, to jak na nie reagował(y): 

 

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

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

 

P31. Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan(i) rozwiązać ewentualne problemy w 

relacjach między adoptowanym psem, a zwierzętami, które obecnie Pan(i) posiada? 

 

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

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

 

DODATKOWE INFORMACJE 

P32. Czym zamierza Pan(i) karmić adoptowanego psa? 

Proszę opisać jak najdokładniej, co to będzie. 

 

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

P33. Proszę napisać, co sądzi Pan(i) o kastracji / sterylizacji psów?  

 

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

P34. Jak najlepiej, według Pana(i), zabezpieczać psa przeciw pchłom i kleszczom i w 

jakim okresie roku powinno się to robić?  

 

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

P35. Czy według Pana(i), w Polsce istnieje prawny obowiązek szczepienia psów przeciw 

jakimś chorobom zakaźnym? Jeśli tak – jakim i jak często powinno się szczepić psa? 

 

............................................................................................................................ 
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P36. Proszę sobie teraz wyobrazić, że musi Pan(i) gdzieś wyjechać (np. 

wakacje, krótki wyjazd służbowy, pobyt w szpitalu). Jeśli mieszka Pan(i) z 

innymi osobami, proszę przyjąć, że w tym czasie innych domowników również 

nie będzie w domu. Co zrobi Pan(i) z psem w takiej sytuacji?  

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

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

P37. Czy po jakimś czasie od adopcji zamierza Pan(i) puszczać psa ze smyczy luzem na 
spacerze? 

tak - myślę, że praktycznie od razu - dzień / kilka dni po adopcji, jeśli okaże się, 

że już można go puścić 

 

tak - ale raczej nie od razu – po kilku tygodniach / miesiącach, jeśli okaże się, że 

już można go puścić 

 

nie - w ogóle nie zamierzam puszczać psa ze smyczy na spacerach  

nie - w ogóle nie zamierzam wychodzić na spacery (np. mam dom i dużą posesję)  

 

Jeśli zamierza Pan(i) puszczać psa ze smyczy, gdy zorientuje się Pan(i), że już 

można go puścić, proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie  

P38. Proszę napisać, w jaki sposób zorientuje się Pan(i), że można już puścić psa ze 

smyczy luzem? 

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

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

 

P39. Jak najlepiej, według Pana(i), przyzwyczaić psa, aby pozostawiony sam w domu, 

zachowywał się spokojnie?   

 

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

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

 

P40. Na koniec proszę sobie wyobrazić, że po adopcji wystąpi któryś z opisanych problemów. 

Proszę krótko napisać, co zrobi Pan(i) w każdej z tych sytuacji.  

 

a) w trakcie Pana(i) nieobecności pies wyje i / lub szczeka (co np. przeszkadza sąsiadom)  

 

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

 

b) pies załatwia się w domu 

 

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

 

Jakie według Pana(i) mogą być powody załatwiania się psa w domu?  

 

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

 

c) w trakcie Pana(i) nieobecności pies niszczy przedmioty, meble, itp.  

 

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

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

 

Jakie według Pana(i) mogą być powody niszczenia rzeczy przez psa w domu?  

 

............................................................................................................................ 
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d) pies warczy / szczeka / „rzuca się” na inne psy na spacerach 

 

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

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

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

 

e) pies warczy / szczeka / „rzuca się” na mijanych ludzi na spacerach 

 

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

 

f) pies warczy / szczeka / „rzuca się” na kogoś z domowników  

(jeśli ma Pan(i) dzieci, proszę koniecznie opisać, co stanie się, gdy pies ugryzie 

dziecko) 

 

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

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

Co może być przyczyną, że pies czasami warczy na domowników w określonych 

sytuacjach?  

 

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

 

g) pies warczy / szczeka / „rzuca się” na gości / osoby przychodzące do domu  

 

............................................................................................................................ 
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 DANE OSOBOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ ADOPCJĄ 

UWAGA! DANE OSOBOWE (imię, nazwisko, adres, telefon i adres mailowy) PROSZĘ 

WPISAĆ CZYTELNIE I DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

Imię i nazwisko: Wiek: 

Adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miasto): 

 

 

Adres zamieszkania - jeśli inny niż adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miasto): 

 

 

telefon kontaktowy:  

         

 

drugi telefon kontaktowy (jeśli jest):  

         

 

adres e-mail: 

                   

                   

                   

                   

 

 

 

Proszę teraz zapoznać się z poniższa informacją: 

 

Adoptując zwierzę wiem, że muszę ponosić koszty jego utrzymania (wyżywienia, szczepień, 

odrobaczania, zabezpieczania przeciwko pasożytom, ewentualnego leczenia, konsultacji 

behawioralnych, itp.) oraz mam wobec zwierzęcia pewne obowiązki (opieka, odpowiedzialność 

za zwierzę) do końca jego życia. 

 

Jestem świadomy/a, że w początkowym okresie po adopcji pies może sprawiać różne problemy 

behawioralne, a w razie wystąpienia tego typu problemów, mogę skontaktować się z fundacją, 

która pomoże wskazać sposób postępowania; ewentualnie doradzi z jakiej pomocy należałoby 

skorzystać. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na sprawdzenie warunków bytowania zwierzęcia oddanego przez 

Fundację do adopcji (wizyty takie mogą być niezapowiedziane). 

 

Zostałam/em poinformowany, że ostateczną decyzję o wyborze nowego właściciela zawsze 

podejmuje Fundacja. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis osoby zainteresowanej adopcją) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH:  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przyjaciele Palucha, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, pod numerem KRS 0000861802, NIP: 5223190230: (dalej: ,, Fundacja” lub 
,,Administrator”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Paluch 2,  (02-147 Warszawa).  
 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: 
 

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, może się Pan/Pani kontaktować z 
Administratorem za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych:  

• pocztą mailową na adres e-mail Administratora: fundacja@napaluchu.waw.pl  
• na adres korespondencyjny Administratora: Fundacja Przyjaciele Palucha, 

 ul. Paluch 2, (02-147 Warszawa). 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRATORA: 

Administrator prowadzi działalność statutową polegającą na:  

a) wspieraniu statutowej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, zwanego dalej 
Schroniskiem  
b) wspieraniu działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz pomocy 
zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, 
d)podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt, przestrzegania praw zwierząt, humanitarnego 
traktowania zwierząt. 
 

Na podstawie RODO Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.  
 

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ: 
 
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). 
 

Fundacja przetwarza następujące Pana/Pani dane osobowe: 
• Imię 
• Nazwisko 
• Adres zamieszkania 
• Adres zameldowania 
• Wiek 
• Telefon kontaktowy 

• Adres e-mail 

5. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ: 

• ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w określonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Cel przetwarzania: umożliwienie osobie zainteresowanej adopcją zwierzęcia, wzięcie udziału w procesie 
adopcyjnym; zawarcie Umowy adopcyjnej 

Okres przetwarzania: do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.  

• PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA LUB STRONY TRZECIEJ. 



Fundacja Przyjaciele Palucha 

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa 

Ankieta Schroniska na Paluchu zaadoptowana na potrzeby Fundacji Przyjaciele Palucha Strona: 9 

 

 
Podstawa prawna przetwarzania: podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora lub 
strony trzeciej. 

Prawnie uzasadnione interesy Fundacji polegają na realizacji przez Fundację działalności polegającej na 
szukaniu domu dla bezdomnych zwierząt, oddanie ich do adopcji osobom spełniającym kryteria 
adopcyjne, co mieści się w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności statutowej.  

Cel przetwarzania: przetwarzanie tych danych jest niezbędne do koordynacji procesu adopcyjnego 
przez Fundację, weryfikacji osób zainteresowanych adopcją pod kątem spełniania przez nich kryteriów 
adopcyjnych. 

Okres przetwarzania: dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż do momentu uwzględnienia przez 
Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

• ZAWARCIE I WYKONYWANIE UMOWY ADOPCYJNEJ 
 

Podstawa prawna przetwarzania: podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ponadto 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 
 

Cel przetwarzania: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania/realizacji umowy adopcyjnej, 
której będzie Pan/Pani stroną, lub do podjęcia przez Fundację działań przed zawarciem takiej umowy, 
niezbędnych do rozpoczęcia procedury adopcyjnej jak i zawarcia umowy adopcyjnej. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, która 

umożliwi adopcję zwierzęcia. 

Okres przetwarzania: dane osobowe będą przechowywane tak długo jak obowiązuje Umowa 
adopcyjna, lub – w przypadku gdy do zawarcia nie dojdzie – tak długo jak osoba, której dane dotyczą 

będzie brała udział w procedurze adopcyjnej.  

• POZOSTAŁE: 

Poza opisanym wyżej przetwarzaniem, Fundacja może również przetwarzać dane osobowe w 
następujących celach: 

• w celach analitycznych i statystycznych prowadzonych przez siebie działań statutowych – 
podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); przetwarzanie przez 
okres realizacji w/w celu; 
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO) polegający na ochronie praw przysługujących Administratorowi; w tym przypadku 
przechowywanie będzie miało miejsce nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa; 
• realizacja praw osób, których dane dotyczą – m.in. w zakresie obsługi wniosków, skarg i żądań 

kierowanych do administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych danej osoby; z uwagi na 
uzasadniony interes Administratora jakim jest załatwienie sprawy w związku z w/w wnioskami, skargami i 

żądaniami (art. 6 ust. 1 lic. f RODO) przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu 
przez okres maksymalnie 6 lat od dnia wpływu wniosku, skargi, żądania; 
• wykonania obowiązków prawnych, w tym związanych z realizacją działalności statutowej przez 
Fundację (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) 

Działania Fundacji nie obejmują profilowania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy 
adopcyjnej oraz wzięcia udziału w procesie adopcyjnym, a dane będą przetwarzane przez okres 
niezbędny dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z Umowy, a po tym okresie do 
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przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Dane osobowe przechowywane w 

celach wskazanych w § 6 ust. 3 lit b) będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa. 
 

6.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, udostępnianych przez Fundację są: 

• Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL.    
• Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją, 

świadczącym usług na jej rzecz i i w tym celu przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na 
zlecenie Fundacji. Mogą to być usługi związane z obsługą i wysyłką poczty tradycyjnej, obsługą 
IT, obsługą księgową czy doradczą. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym 
podmiotom odbywa się na podstawie umów zawartych zgodnie z wymogami RODO.  

7. PAŃSTWA UPRAWNIENIA DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH: 

Artykuły 16-21 RODO przyznają Panu/Pani określone prawa, jeśli chodzi o dysponowanie przez 
Pana/Panią przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Są to:  

a. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pana/Pani danych 
osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do 
uzupełnienia danych niekompletnych; 

c. prawo do usunięcia Pana/Pani danych osobowych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych; 

f. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych; 

g. prawo do wniesienia skargi do organu, to jest skargi do właściwego organu nadzorczego w 
przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych; 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/; ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

h. prawo do odwołania wyrażonej przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W sytuacjach, w których Fundacja przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o swój uzasadniony 
interes (uzasadniony interes Administratora) – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani 
szczególną sytuacją.  

Skorzystanie przez Pana/Panią ze wszystkich przysługujących Panu/Pani na gruncie RODO 
uprawnień jest możliwe poprzez skierowanie do Fundacji odpowiedniego żądania na nasz 
adres e-mail: fundacja@napaluchu.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  
 

Gdy Fundacja otrzyma Pana/Pani żądanie: 

a. dzięki wdrożonym przez Fundację środkom organizacyjnym i technicznym zapewniającym 

realizację Pana/Pani praw, nie później niż terminie jednego miesiąca od otrzymana Pana/Pani 
żądania, zostanie ono przez Fundację zrealizowane; 

b. jeśli Pana/Pani żądanie będzie zbyt skomplikowane lub otrzymamy znaczną liczbę takich żądań w 
tym samym czasie – niezwłocznie poinformujemy Pana/Panią o przełożeniu terminu realizacji 
Pana/Pani żądania o maksymalnie 2 miesiące. Obiecujemy, że Fundacja dołoży wszelkich starań, 
aby do takiej sytuacji nie dopuścić; 

c. jeśli Pana/Pani żądanie nie będzie mogło zostać przez Fundację uwzględnione poinformujemy 
Pana/Panią w ww. terminach o odmowie i jej przyczynach. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby zainteresowanej adopcją, która zapoznała się z klauzulą) 

https://uodo.gov.pl/

