UMOWA PRZEKAZANIA SZCZENIAKA
Miejscowość …………………………….................
Zawarta w dniu dzisiejszym ……………………
pomiędzy. p. …………………………………………............................
legitymującym się dowodem osobistym numer .......................................................
zam. ………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej hodowcą/sprzedającym
* a p........................................................................
legitymującym się dowodem osobistym numer…………………………................................
zam...................................................................................................................................................................
tel …………………………………………………
zwanym dalej nabywcą. Została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiotem transakcji jest pies/suka *
rasy...................................................................................................................................................................
ur.......................................................nr tatu/chip.............................................................................................
o imieniu .................................................................................................
zwany w dalszej części umowy psem.
1. Hodowca/sprzedający * oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli
miotu , odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód
i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli
i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
2. Strony ustaliły wartość psa na...........................................................................zł
słownie.............................................................................................................................................................
płatne (podać kiedy ew. Raty)........................................................................................
3. Hodowca/sprzedający * w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego
powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty
w terminie............................................................ .......................................
4. Hodowca/sprzedający * wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie l i kwituje
odbiór całej należności (lub pierwszej raty)* jednocześnie informując, że w przypadku wystąpienia u psa
chorób lub wad nie będzie zgłaszał Hodowcy roszczeń z tego tytułu i zrzeka się takich na przyszłość.
5. Nabywca oświadczenie Hodowcy/sprzedającego * przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym
stanie zdrowia i kondycji zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i
opieki weterynaryjnej w przyszłości.

6. Zwierzęta żywe nie podlegają zwrotowi Dz.U.1997 Nr 111 poz.724 Art.1
7. Cena po której Hodowca nabywa psa od Nabywcy – zwrot wynosi, (dobra wola hodowcy)
a) w terminie do ukończenia przez psa 3 miesięcy życia za kwotę pomniejszoną o 1/3 wartości psa;
b) w terminie od 3 do 6 miesięcy życia psa za kwotę równą 10% wartości psa;
c)w terminie powyżej 6 miesięcy życia psa za kwotę 1zł;
8. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi
Nabywca.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
11 RODO 1. W związku z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z
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 takich danych (dalej RODO)
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Strony zgodnie postanawiają, ze wraz z zawarciem niniejszej
umowy Nabywca powierza Hodowcy swoje dane osobowe (dalej dane osobowe) i zarazem wyraża
zgodę, na ich przechowywanie i przetwarzanie. 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa
w ust . 1 jest ust. 1 lit a, b (dokładne dane Hodowcy – imię, nazwisko, adres) 3. Dane osobowe Nabywcy,
na podstawie art. 6 i c RODO będą przetwarzane w celu: a) wypełniania obowiązków wynikających z
przepisów prawa b) ustalania danych psa c) wydawania rodowodu eksportowego psa 4. Dane osobowe
przeznaczone są dla Hodowcy i mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) podmiotom i
organom, wobec których Hodowca jest zobowiązany lub upoważniony na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów do udostępnienia danych osobowych b) podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską c) podmiotom świadczącym na rzecz Hodowcy usługi prawne, księgowe,
doradcze oraz innym podmiotom współpracującym z Hodowcą d) osobom trzecim w celu ustalenia
pochodzenia Psa (lub to ma być inny cel) 5. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane: a) w zakresie
dochodzenia własnych roszczeń lub do obrony przez zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej
umowy – maksymalnie przez okres ich przedawnienia b) w zakresie wypełniania obowiązków
ustawowych – maksymalnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących c)
w zakresie możliwości ustalenia danych dot. psa - przez okres 3 lat. 6. Nabywca ma prawo do: a) żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
przenoszenia, zgodnie z postanowieniami RODO. b) w zakresie w jakim przetwarzanie danych
osobowych następuje na podstawie zgody przysługuje Nabywcy prawo do przenoszenia danych
osobowych. c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. d) w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Nabywcy przysługuje prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej
udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 7. Dane osobowe zgromadzone przez Hodowcę nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 8. Dane osobowe mogą być
przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. 9. Powierzenie danych osobowych przez Nabywcę następuje w sposób dobrowolny i jest
ono konieczne do zawarcia niniejszej umowy.
Załączniki do umowy:
Metryka/Rodowód nr........................................................... wydana/y przez PCMZ Książeczka zdrowia
psa ew. wyniki badań *
UWAGI

..........................................................................................................................................................................
HODOWCA
………………………………………………..

NABYWCA
………………………………………………

