
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
 

40-313 Katowice, ul. Milowicka 1b  
tel./fax: 32 256 61 15 

 
tel. dyżurny: 601 46 23 99 

e-mail: schronisko.katowice@gmail.com 
 
 
 

Katowice, dn. ……………. 

 

Ja………………………………………………………………………………………………...  
(imię i nazwisko) 

 
zamieszkała/y w ………………………………………………………………………………...  

(adres zamieszkania) 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym ………………………………………………………..  

(seria i numer dowodu) 
 
PESEL…………………………………………….. nr tel. ……………………………..……… 

 

niniejszym oświadczam, że: 
 

a) w dniu ……………….. o godzinie ............... w czasie trwania akcji ,,Daj pieskom 

pobiegać”, dobrowolnie, bez przymusu i nadzoru, na własną odpowiedzialność i 

ryzyko, bez korzyści materialnych otrzymałam/łem ze schroniska w Katowicach psa o 

imieniu/numerze …………………………………………, 
 

znajdującego się w boksie nr ………………………………; 
 

b) zobowiązuję się do spaceru z psem, niespuszczania go ze smyczy, sprzątania po psie 

zarówno na terenie schroniska jak i poza nim, zachowania ostrożności wobec psa, 

ludzi i innych zwierząt oraz do odprowadzenia psa  

w dniu ………………..  do godz. 14
00

.  

W przypadku niezastosowania się do powyższego, będą obowiązywać sankcje karne; 
 

c) nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania ze zwierzętami; 
 

d) nie będę rościł/a żadnych pretensji finansowych w stosunku do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Katowicach w przypadku pokąsania przez zwierzę, 

zniszczenia odzieży, bądź innych szkód wynikłych podczas spaceru. 
 
 
 
 
 
 

……..……………………………. 

(podpis) 
 

mailto:schronisko.katowice@gmail.com


Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej 

przez Zarządcę Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach na cele 
związane z akcją „Daj pieskom pobiegać”. Oświadczam ponadto, zostałam/em 

poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

a także o dobrowolności ich podania i wyrażenia zgody na dostęp oraz przetwarzanie 
w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu.  

 

 

……..……………………………. 

(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez 

Zarządcę Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach Fundacji 

„Przystanek Schronisko” z siedzibą w Katowicach, ul. Le Ronda 2, 40-303 Katowice na cele 

związane z akcją „Daj pieskom pobiegać”. 

           

 

……..……………………………. 

(podpis) 

 

Wyrażam bezterminową zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Zarządcę 

Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach oraz przez Fundację 

„Przystanek Schronisko” z siedzibą w Katowicach, ul. Le Ronda 2, 40-303 Katowice 

w niekomercyjnych działaniach medialnych. Powyższe oświadczenie stanowi zgodę 

na wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie wykonanych 

zdjęć i materiałów wideo zawierających mój wizerunek, w tym za pośrednictwem mediów 

elektronicznych i drukowanych.  

 

 

……..……………………………. 

(podpis) 

 

 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko/dzieci ………………………………………... 
(imię i nazwisko) 

i nie będę rościł/a żadnych pretensji finansowych w stosunku do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Katowicach w przypadku pokąsania go/ich przez zwierzę, zniszczenia odzieży, 

bądź innych szkód wynikłych podczas spaceru. 

 

 

……..……………………………. 

(podpis) 

 


