
        Umowa o pozostawienie pieska pod Opiekę  

 
Umowa numer ...../2022 zawarta w Świdnicy w dniu ........pomiędzy 
właścicielem Hoteliku „Odi&Mija” 

 Agnieszka Hałuszczak 66-008 Świdnica ul.Długa 18/1 

NIP 973-037-57-11 REGON 080470232  Tel.+48 516482264 

a właścicielem psa: ...............  adres zamieszkania:  

............  tel. ........... zwanym „powierzającym „ zawarto umowę o treści: 

& 1  Właściciel lub osoba oddająca w imieniu właściciela /pełnomocnictwo/ 
oddaje pod opiekę Hotelu  

Pies o imieniu: Dora  na okres od ............... 

Osoba oddająca psa składa oświadczenie , że zwierzę jest: 

•  jego własnością 
•  nie jest jego własnością oraz deklaruje się stosownym pełnomocnictwem od 

właściciela podczas czynności oddania i zabrania psa. 
• Osoba oddające psa pod opiekę przyjmuje do wiadomości że Odi&Mija nie 

ponosi odpowiedzialności  za śmierć pieska z przyczyn naturalnych lub 
zdrowotnych oraz podawanie leków odbywa się tylko i wyłącznie na prośbę 
właściciela  za co Odi & Mija również nie podnosi odpowiedzialności.  

& 2 Osoba oddająca psa po opiekę Hoteliku oświadcza, że zwierzę : 

•  posiada wszystkie szczepienia oraz zabezpieczony został przed kleszczami i 
pchłami 

•  jest zdrowy i nie potrzebna jest specjalistyczna opieka 

 Osoba oddająca zostawia na czas pobytu : 

•  książeczkę zdrowia psa 
•  jeśli jest taka konieczność ulubione posłanie i zabawki 



•  karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do sugerowanego czasu pobytu 
lub zleca karmienie za dodatkową opłatą 

& 3  Koszt pobytu psa w Hotelu został w umówionym okresie ustalony na 
kwotę: ............ Płatność zostanie uregulowana z góry w dniu przekazania 
pieska do hoteliku. 

& 4 Zawarta umowa zobowiązuje właściciela do poinformowania: 

•  o aktualnym stanie zdrowia psa 
•  o jego charakterze oraz zachowaniach w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, 

koty/, co pozwoli na uniknięcie konfliktów 
•  o innych istotnych zachowaniach oraz w przypadku psów adoptowanych o 

zachowaniach niepokojących, które były lub wymagają przeanalizowania 
bądź korekty 

•  o uwagach i wskazówkach dotyczących psa 
• W razie konieczności udzielenia pomocy medycznej  pieskowi zobowiązuje się 

do zwrotu kosztów leczenia zgodnie z przedstawionymi rachunkami . 

Osoba oddająca psa zobowiązuje się również do: 

•  uregulowania płatności w terminie 
•  odebrania psa w umówionym dniu a o wszelkich przesunięciach /wydłużenie 

lub skrócenie/ poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem 

Ustalony termin pobytu może być zmieniony za zgodą obydwu stron umowy. 
W przypadku skrócenia pobytu osoba oddająca psa zobowiązana jest to 
pokrycia pełnej kwoty ustalonej w umowie. 
W przypadku wydłużenia pobytu zobowiązana jest do pokrycia kosztów 
ustalonych z Hotelikiem „Odi&Mija „ 

W sytuacji gdy osoba oddająca psa: 

•  nie przekaże pełnej opłaty uzgodnionej w umowie 
•  nie będzie się kontaktować w sprawie przedłużenia pobytu 
•  nie będzie odpowiadać na telefony lub smsy 
•  adres lub telefon będzie nieaktualny i nie zostanie zaktualizowany 
•  nie dopełni w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru warunków spisanych 

w umowie .Zastosowanie będzie miał & 5 do niniejszej umowy. 

& 5   Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w &4   równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez Właściciela i 
prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o 
Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie 
zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada 
na Właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo 
grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia 
(art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej 
ustawy. 

& 6 Hotelik"Odi&Mija" zobowiązuje się w związku z zawarciem 
umowy: 



       • do opieki nad psem dołożenia wszelkich starań mających na celu skrócenie      
okresu aklimatyzacji w nowym miejscu 

•  zapewnienie odpowiedniej dawki zabawy, stosownej do temperamentu, 
energetyki psa oraz specyfiki rasy lub charakteru 

•  zapewnienie kontaktów z psami a w przypadku psów lękliwych odpowiednia 
socjalizacja do warunków pobytu i kontakt z określonymi innymi psami lub 
kotami, w których towarzystwie dobrze będzie się czuł 

•  żywienie psa zgodnie ze wskazówkami  
•  zadbania o stan psychiczny i fizyczny oraz w razie potrzeby otoczenie pomocą 

weterynaryjną, o czym niezwłocznie powiadomiona będzie Osoba Oddająca. 
• w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu pieska zobowiązuje się do 

niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej bez konsultacji z osobą 
oddającą 
 

& 7   KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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  
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ODI&MIJA ul 
Długa 18/1 66-008 Świdnica tel 516482264 NIP 9730375711 REGON 080470232 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:  
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w szczególności w:  
 - ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego statucie Opieki nad 
Zwierzętami  
- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie gromadzenia danych osobowych  
osób objętych monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia;  
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją umowy  
na opiekę nad zwierzętami  
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  
3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do  
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym  
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  
(podmioty przetwarzające). 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w  
ust. 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązania umowy, a po  
jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń  
przysługujących Administratorowi oraz do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora  
(np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku danych  
osobowych pozyskanych na podstawie Państwa zgody będą one przetwarzane do momentu jej  
wycofania.  
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich  
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w sytuacjach wskazanych w RODO.  



7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia  
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych  
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  
9. Podanie danych osobowych Administratorowi w celu:  
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem prawnym;  
b) realizacji umów jest warunkiem zawarcia tych umów.  
10. Podanie danych osobowych w drodze wyrażonej przez Państwa zgody jest dobrowolne. 
11.Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego psa  na profilach mediów społecznościowych 
„Odi&Mija-psia rodzina „ 
 
&8 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach  
 
 
 
 
 
 
Podpis właściciela pieska                                                              Podpis właściciela Hoteliku  


