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OŚWIADCZENIA SPRZEDAJĄCEGO
§ 1. Sprzedający oświadcza, że sprzedaje, a kupujący oświadcza, że nabywa psa będącego przedmiotem
niniejszej umowy.
§ 2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy – pies – pochodzi z jego hodowli zarejestrowanej w
Polskiej Federacji Kynologicznej z siedzibą w Sieradzu przy ul. Lokajskiego 1/10, jest po przeglądzie
miotu (Karta Przeglądu Miotu do wglądu u sprzedającego), został odrobaczony oraz stosownie do wieku
odpowiednio zaszczepiony – potwierdzenie w Książeczce Zdrowia.
§ 3. Sprzedający wydaje zdrowego psa będącego przedmiotem niniejszej umowy informując, że wady w
uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej,
tytułów, certyfikatów lub jakichkolwiek nagród na wystawie, nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub
innych roszczeń z tego tytułu.
§ 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub psychiczne psa, które są związane z
jego późniejszym nieodpowiednim wychowaniem, żywieniem, szkoleniem oraz warunkami, w jakich
przebywa od chwili przekazania go kupującemu.
§ 5. Sprzedający i kupujący oświadczają, że pies w dniu sprzedaży nie wykazywał żadnych wad ani
objawów chorobowych innych, niż: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
a kupujący o nich wie i ponosi wyłączne ryzyko i koszt związany z ewentualnym leczeniem, specjalnym
żywieniem itp. a także przyjmuje do wiadomości, że wady te lub choroba/y mogą być niewyleczalne.
§ 6. Strony ustaliły cenę psa na _____________ zł (słownie: ___________________________________).
§ 7. Kupujący przekazuje, a sprzedający kwituje odbiór gotówki w wyżej wskazanej kwocie.
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§ 8. Sprzedający przekazuje, a kupujący potwierdza odbiór psa, rodowodu/metryki* o numerze
___________ oraz książeczki zdrowia psa, w którym widnieje numer wszczepionego chipa
_________________________________________.
§ 9. Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają odpowiedzialność sprzedającego Hodowcy z tytułu
rękojmi.
§ 10. Kupujący zobowiązuje się zapewnić sprzedającemu na jego wniosek możliwość kontroli warunków
utrzymania kupionego na podstawie niniejszej umowy psa.
§ 11. W przypadku rażącego naruszenia przez kupującego ustaleń zawartych w niniejszej umowie,
sprzedający ma prawo wystąpić do kupującego o zwrot psa za zwrotem kupującemu maksymalnie
połowy ceny psa.
§ 12. Kupujący zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu ze sprzedającym, a w szczególności do
informowania go o rozwoju i stanie zdrowia psa oraz do przekazywania fotografii psa w czasie jego
rozwoju.
§ 13. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
ponosi kupujący.
§ 14. Strony ustaliły, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane za
porozumieniem stroną, a w przypadku braku takowego porozumienia przez sąd powszechny właściwy
dla miejsca zamieszkania sprzedającego.
§ 15. Strony przyjmują do wiadomości, że Polska Federacja Kynologiczna z siedzibą w Sieradzu przy ul.
Lokajskiego 1/10 nie jest stroną niniejszej umowy i nie leży w jej gestii rozstrzyganie sporów.
§ 16. Kupujący wyraża zgodę, aby sprzedający przekazał Polskiej Federacji Kynologiczne dane osobowe
zawarte w niniejszej umowie wraz z danymi psa będącego przedmiotem niniejszej umowy w celu zmiany
danych właściciela w bazie Polskiej Federacji Kynologicznej oraz w celu zmiany danych właściciela psa
w bazie EUROPETNET za pośrednictwem podmiotu „Fundacja SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004
Tanowo, Polska”.
§ 17. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku sprzedaży przez kupującego psa będącego
przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej, sprzedającemu przysługuje prawo pierwokupu.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 20. Integralną część niniejszej umowy stanowi „Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych”,
które jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i ważności niniejszej umowy. Jeden egzemplarz
oświadczenia zostanie przekazany Polskiej Federacji Kynologicznej, ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz,
KRS 0000344801 na co strony się godzą.
§ 21. Załącznikami do niniejszej umowy są:
- oryginał rodowodu lub metryki psa,
- książeczka zdrowia psa,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
§ 22. Zmiana umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.
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OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
stanowiące załącznik do Umowy sprzedaży psa
z dnia ________________________ r.
DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓREJ ZGODA DOTYCZY:

IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON
ULICA I NR
MIEJSCOWOŚĆ

E-MAIL
KOD POCZTOWY

DANE PSA, KTÓRYCH ZGODA DOTYCZY:
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UMASZCZENIE
NR RODOWODU
DATA URODZENIA

PŁEĆ
NR CHIP

o PIES o SUKA

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, że wraz z zawarciem niniejszej umowy sprzedaży psa kupujący powierza sprzedającemu swoje dane osobowe (dalej dane
osobowe) i zarazem wyraża zgodę, na ich przechowywanie i przetwarzanie.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(dokładne dane sprzedającego)
3. Dane osobowe Nabywcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO będą przetwarzane w celu:
a) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
b) ustalenia danych psa,
c) zgłoszenia zmiany właściciela psa.
4. Dane osobowe przeznaczone są dla sprzedającego i mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) podmiotom i organom, wobec których sprzedający jest zobowiązany lub upoważniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do udostepnienia
danych osobowych,
b) podmiotom prowadzącym działalność ́ pocztową lub kurierską,
c) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi prawne, księgowe, doradcze oraz innym podmiotom współpracującym ze sprzedającym,
d) osobom trzecim w celu ustalenia pochodzenia psa,
e) Polskiej Federacji Kynologicznej, ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz, KRS 0000344801, NIP 8272268554, oraz podmiotom z nią współpracującym,
f) Fundacja SAFE-ANIMAL, ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo, KRS 0000675228, NIP 8513207532 oraz podmiotom z nią współpracującym.
5. Dane osobowe nabywcy kupionego psa 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 ustalenia danych psa i jego właściciela przez okres 25 lat.
6. Kupujący 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 kupującego prawo do przenoszenia danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, kupującemu 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 kupującego 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 kupującego następuje w sposób dobrowolny i jest ono konieczne do zawarcia niniejszej umowy.
10. Kupujący i sprzedający wyrażają zgodę, że jeden egzemplarz niniejszego oświadczenia zostanie przekazany podmiotowi określonemu w pkt 3 ust. e) celem
realizacji postanowień zawartych w niniejszym oświadczeniu.
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