Dotazník pro zájemce o poskytnutí dočasné péče spolku Šarpej v nouzi:
Jméno a příjmení:
Nick na FB:
Adresa:
Telefon:
Email:
Datum narození:
2 telefon
(blízká osoba, v případě nouze):
Bankovní účet:
Nejbližší veterinární ordinace – vzdálenost od domova:
Jméno, adresa a telefonní číslo veterináře:
Jste mobilní, vlastníte auto, popř. Vaši příbuzní:
Bydlíte v bytě nebo domě se zahradou:
Počet členů rodiny:
Děti - věk:
Kolik času jste denně v práci (8h, 12h):
V případě Vaší nepřítomnosti bude o psa postaráno, kým:
Žijí v domácnosti další pejsci:
Kastrovaní nebo ne:
Kočky:
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Jiná zvířátka:
Jsou Vaše zvířátka snášenlivá:
Všichni členové rodiny souhlasí s dočasným pejskem:
Maximální velikost dočasně svěřeného pejska:
Zkušenosti s výchovou/výcvikem psů:
Zkušenosti se šarpejem:
Jiná omezení/požadavky k dočasnému psovi:

Jak dlouho můžete mít psa v dočasné péči:
……………………………………………………………………………………………………………
Spolek může provést předkontrolu prostředí, ve kterém bude probíhat dočasná péče. Zájemce se zavazuje kontroly
po předchozí dohodě umožnit.
GDPR
Spolek se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě tohoto dotazníku zájemcem poskytnuty, zavazuje, že bude
tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce tímto současně poskytuje souhlas spolku ke
zpracování jeho osobních údajů v souladu s uvedenými právními předpisy. Podrobnosti o poskytnutí souhlasu a informace
související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.pesnejvejnejsipritel.cz v sekci GDPR a
zájemce svým podpisem stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a plně s nimi souhlasí.

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů a beru na vědomí zde uvedené skutečnosti:

zájemce: ……………………………..

V…………………….. dne…………………

Děkujeme Vám za Váš zájem stát se dočasným opatrovatelem.
Šarpej v nouzi, z.s. - sarpejvnouzil@seznam.cz
Kristina Wurstová 604 252 399
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