
Załącznik Nr 6 

do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

STWIERDZAJĄCE UPŁYW TERMINÓW PRZECHOWYWANIA RZECZY 

ORAZ ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYDANIU RZECZY ZNALAZCY 

 

Data przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy: …………………………………………... 

Znak sprawy ……………………………………………………………………………………. 

Opis rzeczy: …………………………………………………………………………………….. 

Data doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy: …………………………... 

 

 

Dnia……………….wydano Pani/Panu……………………….………………………………. 

zam. …………………………………………………………………………………………….  

legitymującej/mu* się ………………………………………………………………………….. 

rzecz z depozytu jako osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej w terminie 2 tygodni 

od dnia odebrania pisma. 

Pracownik Biura przyjął dowód wpłaty na kwotę:  …………………………………………..zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

wniesionej tytułem zwrotu kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie  

oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. 

 

 

 

……………………………………  …………………………………………………… 

      (podpis wydającego rzecz)                               (data i podpis znalazcy odbierającego rzecz) 

 

 

 

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej 

odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta 

zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 

tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem 

stanie się powiat 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu 

poniższej dane: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: 

sekretariat@leczyca.pl . 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl. 

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie rejestru osób 

deponujących rzeczy znalezione.  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa 

z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.  

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 

realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 

 

 

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem.  

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis osoby lub osób informowanych) 

 

 


