STOWARZYSZENIE
MOPSI OŚRODEK PRZYJAŹNI I SZCZĘŚCIA
Nasze stowarzyszenie między innymi zajmuje się znajdowaniem stałych domów
dla zwierząt, które nie miały szczęścia w życiu.
Staramy się ze wszystkich sił znaleźć ludzi, którzy są zdolni i skłonni do
zapewnienia im nie tylko schronienia i pożywienia, ale również czułej opieki do
końca ich dni.
Dlatego przy pomocy tej ankiety chcemy lepiej Państwa poznać, aby w sposób
odpowiedzialny móc podjąć decyzję o powierzeniu losu psa
najodpowiedniejszej w naszym przekonaniu osobie.
Prosimy pamiętać, że nie wybranie Państwa, jako nowych rodziców dla
aktualnie potrzebującego psa nie oznacza, iż nie stanie się to w przyszłości.
Zgłasza się do nas bardzo wiele fantastycznych osób, pragnących zaopiekować
się skrzywdzonymi mopsami.
Może się więc zdarzyć, że będzie więcej niż jedna osoba pragnąca przyjąć pod
swój dach biednego psa.
Sposób wypełnienia tej ankiety, kolejność, oraz takie czynniki jak miejsce
zamieszkania lub zwierzę, które już Państwo macie mogą wpływać na końcowy
wybór. Czasami posiadanie innych zwierząt może być zaletą, ale może się
zdarzyć, że będzie wadą – prosimy o zrozumienie.
Bardzo prosimy o dokładne i wyczerpujące odpowiedzi. Na ich podstawie
podejmiemy wstępną decyzję, tak więc czy obszerniej odpowiecie na pytanie,
tym większą dajecie sobie i skrzywdzonemu psu szansę.
Starajcie się nie odpowiadać w sposób zdawkowy: TAK, NIE, NIE WIEM,
CHYBA, taki sposób odpowiedzi utrudnia nam poznanie Państwa zdania.

Zacznijmy więc, na następnych kartach znajdują się pytania, powodzenia 😊

Ankieta przedadopcyjna psa

1. Jaki jest powód, dla którego zdecydowała się Pani/Pan na zgłoszenie
chęci adopcji psa?
2. Jakie są Pani/Pana warunki mieszkaniowe?
3. Czy mieszka z Panią/Panem jakieś zwierzę? Jakie? W jakim jest wieku i
stanie zdrowia?

4. Ile osób mieszka z Panią/Panem w miejscu, w którym potencjalnie
zamieszka skrzywdzony pies?

5. W jakim wieku są domownicy i czy wszyscy wyrażają chęć pomocy
zwierzęciu?
6. Czy wszyscy domownicy zdają sobie sprawę z faktu, iż adoptowane
skrzywdzone zwierzę może w pierwszym okresie być zalęknione,
strachliwe, nieufne (może to trwać dość długo), może nie być
przyzwyczajone do załatwiania potrzeb fizjologicznych na zewnątrz
(może brudzić w mieszkaniu), może niszczyć sprzęty domowe?
7. Posiadanie zwierzęcia wiąże się z kosztami np. leczenia, szczepienia,
odrobaczenia etc. Czy jest Pani/Pan gotowa/wy ponosić te koszty (często
są one wysokie)?
8. Jak długo pies pozostawałby sam w domu?
9. Czy miała Pani/Pan wcześniej jakieś zwierzęta? Jakie? Kiedy? Ile?
10. Jaki będzie los adoptowanego psa podczas Pani/Pana wyjazdów poza
miejsce zamieszkania?
11.Czy zdaje sobie Pani/Pan sprawę, iż psy mogą wywoływać alergię?

12. W jaki sposób dowiedział(a )się Pani/Pan o poszukiwaniu przez nas
opiekunów dla porzuconego psa?
13. Czy jest Pani/Pan skłonny zezwolić na okresową kontrolę warunków, w
jakich żyć będzie adoptowany pies?
14. Czy jest Pani/Pan skłonny aby raz w miesiącu przesyłać do naszej
organizacji krótki opis życia psa w tym okresie wraz ze zdjęciami
(filmem)?
15.Czy zdaje sobie Pani/Pan sprawę, iż decyzja o adopcji psa to może być
decyzja skutkująca kilkunastoletnim okresem opieki, nad często chorym
zwierzęciem?
16. Czy jest Pani/Pan skłonny podpisać umowę adopcyjną, zawierającą
klauzulę o karze finansowej w przypadku NIEUZASADNIONEGO
pozbycia się zwierzęcia (klauzula nie dotyczy wypadków losowych)?

Prosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do dalszego procedowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie podanie kompletnych danych powoduje automatyczne anulowanie
Pani/Pana zgłoszenia adopcyjnego.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MOPS – Mopsi
Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruzdowej 9M
02-994 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000703667 REGON: 368766843, NIP: 9512449794

Każdy wypełniający ANKIETĘ PRZEDADOPCYJNĄ wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzania rekrutacji adopcyjnej oraz udostępniania informacji o
wynikach rekrutacji. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych
osobowych jest Stowarzyszenie MOPS – Mopsi Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia.
Posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne i konieczne do realizacji
celów , w jakim zostały zebrane.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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

Dane osoby starającej się o adopcję psa:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres zamieszkania (ulica numer budynku/mieszkania kod pocztowy
miejscowość)
3. Adres email
4. Numer telefonu

