Dotazník pre záujemcu o adopciu zvieraťa
Vaše odpovede označte prosím krížikom.

Dátum:

1. MENO PSA, O KTORÉHO SA UCHÁDZATE:
2. ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI
...........................................................
Meno, priezvisko, titul:
Adresa (ulica, mesto):
Vek v rokoch:

Štátna príslušnosť:

Mobil:

Email:
3. PREČO STE SA ROZHODLI ADOPTOVAŤ TOTO KONKRÉTNE ZVIERA?

4. PRE AKÝ ÚČEL SI ZAOBSTARÁVATE ZVIERA (STRÁŽENIE, SPOLOČNÍK ...)?

5. ÚDAJE O BYTE/DOME
Uchádzač býva v: dom
Schody: áno

počet.....

byt

poschodie:...... výťah áno

nie

nie

V podnájme
Vo vlastníctve
Súhlasí prenajímateľ alebo združenie vlastníkov s držaním zvieraťa?
Áno

nie

Poloha bývania: vidiek
centrum mesta
Popis bezprostredného okolia pri dome (ulice, polia, les a pod.):

ešte je potrebné ujasniť
sídlisko

6. OTÁZKY K ZÁZEMIU A CHOVATEĽSKÝM SKÚSENOSTIAM
Počet osôb v domácnosti:
Z toho deti: áno

počet ....... vek ........................

nie

Súhlasia všetci členovia rodiny/domácnosti s adopciou psa?
Mal uchádzač v minulosti domáce zviera?
Ak áno, stalo sa s nimi nasledovné:
uhynul

stratil sa

áno

áno

nie

nie

bolo odovzdané
Iné zvieratá v domácnosti:

Druh:...............................................Vek:............ Kastrovaný/á: áno

nie

7. OTÁZKY K UMIESTNENIU PSA
Kde bude pes u uchádzača/čov bývať?
dom/byt

dvor/záhrada

koterec

Koľko hodín denne by bol pes sám?

8. DODATOČNÉ OTÁZKY Z NAŠEJ STRANY:
Za akých okolností by ste vrátili zviera späť z adopcie?

Ak sa v budúcnosti presťahujete, čo bude so zvieraťom?

Je Vám známe, že zabývanie sa psa z útulku môže trvať aj niekoľko týždňov/mesiacov?

Do akej miery ste ako človek resp. rodina aktívny?

Kto sa bude starať o psa v prípade Vašej neprítomnosti, ochorenia, dovolenky apod.?

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchádzač o zviera svojim podpisom, alebo odoslaním v elektronickej podobe, dáva súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré Občianskemu združeniu Čiernouško dobrovoľne
poskytol, v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailová adresa na účel vyplnenia tohto
dotazníka.
Ďalej rozumie, že Občianske združenie Čiernouško spracúva jeho osobné údaje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušnými
slovenskými právnymi predpismi (Zákon číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
Prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov (vrátane
informácií o jeho právach), ktoré mu boli Občianskym združením Čiernouško poskytnuté.
Berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať
zaslaním písomného odvolania na adresu uvedenú v hlavičke tohto dotazníka.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali odpovediam na naše otázky. Tieto informácie sú pre
nás veľmi dôležité, aby sme vedeli vybrať správneho psíka do správnej rodiny.
Vyplnením dotazníka k adopcii zvieraťa sa ani záujemca, ani Občianske združenie
Čiernouško nezaväzujú k adopcii.

