DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O ADOPCI PSA
Šarpej v nouzi, z.s.
Šarpej v nouzi, z.s.
se sídlem Modřejovice 63, 270 41 Slabce
IČ: 045 94 347
zastoupený Kristinou Wurstovou
mobil: 604 252 399
mail: sarpejvnouzi@seznam.cz
Cílem tohoto dotazníku je zjednodušit komunikaci mezi vámi a spolkem Šarpej v nouzi, a tím urychlit celý adoptivní proces. Na všechny otázky odpovídejte pravdivě, abychom mohli posoudit, zda pejsek, kterého jste si vybrali
je pro vás vhodný, resp. vám doporučit pejska, který by nejvíce vyhovoval podmínkám, které mu můžete
nabídnout. Každý pejsek je pro nás výjimečný a naším cílem je najít mu rodinu, ve které bude plnohodnotným a
milovaným společníkem.
Informace poskytnuté v tomto dotazníku budou použity výhradně pro interní potřeby spolku Šarpej v nouzi a nebudou poskytnuty třetím stranám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů .
1.

O jakého psa máte zájem ? (Pokud máte zájem o konkrétního psa, napište jeho jméno).

2. Vaše jméno, příjmení a rok narození.

3. Město ve kterém bude pejsek bydlet.

4. Máte nějaké zkušenosti se šarpeji nebo jinými psi ?

5.

Bydlíte v domě nebo bytě ? (Popište stručně vaše bydlení např.počet místností, balkon, zahrada atd).

6. Kolik členů má vaše domácnost ?

7. Máte děti ? Pokud ano tak kolik a jejich věk.

8. Jak nejraději trávíte volný čas ?

9. Studujete, pracujete nebo jste nezaměstnaný ? V případě,že pracujete napište kde a jaká je vaše pracovní
doba.

10. Máte už nějakého psa nebo jiné zvíře ? Pokud ano, napište jaké a kolik.

11. Pokud v součastnosti máte psa / fenu, uveďte, zda je kastrovaný / sterilizovaná.

12. Hledáte aktivního nebo klidnějšího psa ? (případně napište jakého psa hledáte)

13. Kde bude váš nový pejsek bydlet ? (Např. celoročně uvnitř, celoročně venku se zateplenou boudou).

14. Hledáte psa jako rodinného společníka, nebo na ochranu?

15. Kolik času denně můžete svému novému pejskovi věnovat?

16. Pokud máte psa, napište, jak často a jakým krmivem ho krmíte (granule-značka nebo maso?).

17. Odkud jste se o adopci dozvěděli ? Facebook, Pesweb, jiný inzertní server atd. ?

Já, ………………………………………… jako zájemce o adopci tímto uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených
osobních údajů za účelem posouzení vhodnosti podmínek pro zvíře, které chci adoptovat, spolku Šarpej v nouzi z.s.
zastoupen předsedkyní Kristinou Wurstovou. Vhodnost podmínek na základě poskytnutých informací bude posouzena
předsedkyní spolku Šarpej v nouzi Kristinou Wurstovou. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na
adresu sídla spolku nebo zasláním žádosti na e-mailovou adresu Šarpej v nouzi z.s. .Prohlašuji, že poskytnuté osobní
údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.
V ........................., dne ……………..

Podpis ……………………………………

