
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

 

POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA 

O ZNALEZIENIU RZECZY / ZNALEZIENIU ORAZ PRZYJĘCIU RZECZY 

ZNALEZIONEJ* 

 

Niniejszym poświadczam, że w dniu ……………… złożone zostało do Biura Rzeczy 

Znalezionych Starostwa Powiatowego w Łęczycy, zawiadomienie o znalezieniu 

rzeczy/znalezieniu* oraz przyjęciu rzeczy znalezionej ……………………………………….... 

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

przez znalazcę: imię i nazwisko ………………………………………………………………... 

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

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

nr telefonu ** …………………………………………………………………………………... 

w miejscu: ……………………………………………………………………………………… 

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

w dniu …………………………………………………………………………………………... 

 

     …………………………………………… 

                                                                  data, pieczęć i podpis pracownika 

Pouczenie 

1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną, odebrana w 

ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności 

wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy - jeżeli 

uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli po wezwaniu do odbioru znalazca nie odbierze 

rzeczy znalezionej, wówczas właścicielem staje się powiat kutnowski. 

2. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom może żądać 

znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, gdy zgłosi swoje roszczenie 

najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. Natomiast gdy rzecz nie 

jest przechowywana przez znalazcę może on zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał 

znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. 

3. Koszty związane z przechowywaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela - poniesione 

przez znalazcę, zarządcę lub starostę - będą obciążać osobę uprawnioną do jej odbioru. 

Oświadczam, że nie wiem kto jest uprawniony do odbioru rzeczy znalezionej i nie znam 

miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej * 

OŚWIADCZAM, ŻE ZA ZNALEZIONĄ RZECZ ŻĄDAM ZNALEŹNEGO - TAK/NIE* 

 

      ……………………………. 

                                                                          data i podpis znalazcy 

Kwituję odbiór poświadczenia zawiadomienia 

……………………………………………    

data i podpis znalazcy 

 

*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) 

 

 

 

 


