ANKIETA
DLA KANDYDATA NA DOM TYMCZASOWY
Ankieta została stworzona po to, abyśmy wspólnie mogli zadecydować, któremu mopsiakowi, z jego
konkretnymi potrzebami, ograniczeniami i cechami charakteru, mogą Państwo pomóc, ofiarowując
Dom Tymczasowy.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez
Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie jest Zarząd Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie, z siedzibą w Warszawie
(03-982) przy ul. Przemyka 4 m. 16, nr KRS 0000511948, NIP 1132877723, Regon 147288234. Administrator
danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.
□ Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w tej ankiecie
na potrzeby procesu adopcyjnego
(wymagane - w przypadku braku zgody, ankieta nie zostanie rozpatrzona)

Dane osoby zainteresowanej stworzeniem Domu Tymczasowego
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Miejscowość
Wiek
Sytuacja mieszkaniowa
Czy mieszka Pani/Pan w:

Czy formę pomocy w postaci
wolontariatu akceptują wszyscy
członkowie rodziny? Kto będzie
głównym opiekunem psa?
Sytuacja rodzinna
Jeśli w domu zamieszkują dzieci, to w
jakim są wieku?
Czy ktoś w rodzinie jest uczulony na
sierść zwierząt? Jeśli tak, jak planuje
Pani/Pan rozwiązać ten problem?]

Mieszkanie / Dom
Własnościowe / wynajmowane / komunalne
Piętro:
Winda:

Czy obecnie w domu mieszkają jakieś
zwierzęta ? Jaki jest ich stosunek do
innych zwierząt ( w zależności od płci,
wieku itp.)? Jaki jest ich wiek, stan
zdrowia itp.? Czy są wykastrowane/
wysterylizowane?
Czy w ciągu dnia w domu jest stale
obecny ktoś, kto będzie opiekował się
psem? Jaki jest maksymalny czas,
przez który pies będzie pozostawał
sam w domu?
Pytania uzupełniające:
Czy miała Pani/Pan już kiedyś jakieś
zwierzę? Jakie to było zwierzę? Jakiej
rasy i wielkości?
Co się z nim stało (zmarło, uciekło,
zostało oddane)?
Czy była już Pani/Pan Domem
Tymczasowym? Jeśli tak, prosimy
napisać kiedy, dla jakiego zwierzęcia,
jak długo
Dlaczego decyduje się Pani/Pan na
zostanie Domem Tymczasowym dla
psa rasy mops?
Czy będzie to Pani/Pana pierwszy
kontakt z psem tej rasy?

Czy jest Pani/Pan zaznajomiona z
problemami zdrowotnymi psów
brachycefalicznych (o płaskim pysku)?
Czy ma Pani/Pan coś przeciwko
sterylizacji/kastracji psa ? Wszystkie
psy znajdujące się pod opieką
Stowarzyszenia są sterylizowane/
kastrowane jeszcze w Domu
Tymczasowym
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Czy jest Pani/Pan gotowa na pełnienie
roli Domu Tymczasowego dla mopsa:
a)z problemami behawioralnymi,
brakiem socjalizacji, nieprawidłowo
ułożonego, wymagającego pracy
wychowawczej, z lękiem separacyjnym,
nienauczonego załatwiać swoje
potrzeby poza domem?
Który z powyższych problemów
wyklucza możliwość stworzenia
domu tymczasowego?
b)schorowanego, wymagającego
długotrwałego leczenia bądź
rehabilitacji, niepełnosprawnego /
niedowład kończyn, ślepota, głuchota
itp.../, nietrzymającego moczu, w
podeszłym wieku?
Który z powyższych problemów
wyklucza możliwość stworzenia
domu tymczasowego ?
Czy jest Pani/Pan w stanie pokryć
koszty żywienia i transportu do
weterynarza?
Większość kosztów utrzymania mopsa
w Domu Tymczasowym, takich jak:
wizyty u weterynarzy, leki, środki
pielęgnacji pokrywa Stowarzyszenie,
jednak koszty wyżywienia lub
transportu do specjalistów zwykle Dom
Tymczasowy pokrywa sam.
Jak długo może Pani/Pan pełnić rolę
Domu Tymczasowego?
Czy zgadza się Pani/Pan na wizyty w
swoim domu przeprowadzane przez
osobę wskazaną przez Stowarzyszenie
przed objęciem opieki nad psem oraz w
trakcie pełnienia roli Domu
Tymczasowego?
Dziękujemy !

