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UMOWA POWIERZENIA ZWIERZĘCIA POD OPIEKĘ (dalej „Umowa”) 
zawarta dnia  ………………………………………….  roku, pomiędzy:  

Magdaleną Iwan, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pieskowy Raj, ul. Oksywska 50, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 

6331380413, tel.: 668-505-444,  zwaną dalej Opiekunem, a  

Panem/Panią ……………………………………………………………………………… ,zam.…………………………………………………………………………………, 

tel.: …………………....................................... , PESEL: ………………………………………………, zwanym dalej Klientem, 

o następującej treści: 

 

1. Na mocy Umowy Opiekun, za wynagrodzeniem, na zlecenie Klienta, podejmuje się opieki nad psem opisanym w tabeli poniżej  

(zwanym dalej Zwierzęciem), na okres w tej tabeli wskazany: 

Dane Zwierzęcia: 

Imię:  Rasa:  

Tatuaż/Chip numer:  

Aktualne szczepienia: TAK / NIE Zabezpieczenie przeciwko 

pchłom i kleszczom 

TAK / NIE 

Aktualne odrobaczenie: TAK / NIE Istniejące choroby zakaźne TAK / NIE 

Istniejące choroby:  

Wskazania lekarza wet.:  

Sugestie Klienta:  

Lekarz weterynarii Zwierzęcia Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Dane właściciela Zwierzęcia: 

Imię:  Nazwisko:  

Adres:  Telefon:  

Okres przekazania Zwierzęcia pod opiekę: 

Od:  Do:  

Rzeczy pozostawione na czas opieki razem ze Zwierzęciem:  

Wynagrodzenie Opiekuna: 

Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę pobytu Zwierzęcia u Opiekuna (PLN brutto):  

Wynagrodzenie wpłacone w dniu zawarcia Umowy (PLN brutto):  

2. W przypadku, gdy Klient nie jest właścicielem Zwierzęcia, oświadcza on, iż posiada wszystkie uprawnienia udzielone mu przez 

właściciela Zwierzęcia do zawarcia Umowy i oddania Zwierzęcia pod opiekę Opiekunowi.  

3. Rozliczenie wszelkich kosztów związanych z pobytem Zwierzęcia u Opiekuna, w tym także - w przypadku przekroczenia 

terminu odbioru Zwierzęcia wskazanego powyżej, rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia Opiekuna nastąpi w momencie 

odbioru Zwierzęcia.  

4. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron, jak również sposób realizacji przez Opiekuna Umowy określa Regulamin Powierzenia 

Zwierzęcia Pod Opiekę z dnia 14 sierpnia 2018 roku (dalej Regulamin), stanowiący załącznik i integralną część Umowy. Klient 

oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w całości.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się postanowienia Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa polskiego, a wszelkie spory związane z Umową rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Opiekuna. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, a wszelkie jej zmiany wymagają formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin, Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odbiorze Zwierzęcia, Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania 

danych osobowych Klienta 

 

 

 

 

___________________        ___________________ 

Opiekun           Klient 
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Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia Zwierzęcia pod opiekę 

 

Potwierdzenie odbioru zwierzęcia. 

Oświadczam, iż w dniu ……………………………….  Odebrałem/Odebrałam od Opiekuna Zwierzę, o którym mowa w 

Umowie i: 

 

1) nie zgłaszam żadnych uwag, 

2) zgłaszam następujące uwagi: 

                                                    ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

_______________________ 

Data i podpis Klienta 

   

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia Zwierzęcia pod opiekę             
 

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta 

Dane osobowe: 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Magdalena Iwan, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pieskowy 

Raj, ul. Oksywska 50, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 6331380413.  

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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;  

b) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 

przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: 

ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi Klienta, marketing 

bezpośredni). 

3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. np. lekarzom weterynarii. Mogą to być także inni 

administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Opiekuna oraz pracownicy 

Opiekuna stosownie upoważnieni do przetwarzania danych.  

4. Opiekun przechowuje dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują 

Opiekunowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy 

prawnie uzasadniony interes Opiekuna.  

5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych. 

6. Klient może realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: 

a) wysyłając e-mail na adres: magda@pieskowyraj.pl 

b) wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Oksywska 50, 43-300 Bielsko-Biała. 

7. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dane osobowe Klienta nie są przez Opiekuna przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Opiekun nie wykorzystuje systemów informatycznych, które 

gromadziłyby informacje na temat jego klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które 

mogłyby wywołać wobec klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać. 

9. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez Opiekuna, poddawane są regularnym i systematycznym przeglądom, 

co zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.  

10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Umowy 

 

 

______________________ 

Data i podpis Klienta  

 


