
 

 Załącznik Nr 5                                                                                                                                                       

 do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych   

                                                                                                               Protokół wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej 
 

 

WO. 5314.       .20…..        Ciechanów, dnia ,…………………… 

 

 
                                                                                                                                                                                                                         

PROTOKÓŁ WYDANIA  RZECZY ZNALEZIONEJ  

OSOBIE UPRAWNIONEJ  

 

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

zam.  

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

rzeczy znalezione zapisane w ewidencji rzeczy znalezionych pod numerem ………………………….. 

Opis rzeczy:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Prawo do rzeczy ustalono na podstawie:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM, ŻE PO OKAZANIU MI RZECZY JESTEM OSOBĄ 

UPRAWNIONĄ DO ODBIORU W/W RZECZY ZNALEZIONEJ 

Oświadczam, iż zapoznałam się / zapoznałem się* z przysługującym znalazcy prawie zgłoszenia 

żądania znaleźnego. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany,  iż znalazca zagubionej przeze mnie rzeczy  

zażądał / nie zażądał *znaleźnego. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnienie znalazcy moich danych osobowych                     

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Biura Rzeczy Znalezionych. 
 

Protokół wydania rzeczy znalezionej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, a drugi pozostaje w aktach Biura 

Rzeczy Znalezionych. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

                  czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru rzeczy) 

………………………………… 
(data i podpis pracownika BRZ) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

POUCZENIE: 

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać od osoby 

uprawnionej do odbioru rzeczy (właściciela) znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, 

jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. 

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec 

przechowującego (starosty), że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia 

znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo 

siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o 

wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r.                   

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Ciechanowski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. 17 Stycznia 7, 06-

400 ciechanów3, adres e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@ciechanow.powiat.pl 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego wniosku oraz na podstawie ustawy                   

z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu – firmy świadczące usługi 

utrzymania naszych systemów teleinformatycznych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia/celu lub spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa, w tym również zgodnie 

z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

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

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

W każdej chwili, Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan,                       

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna  z brakiem możliwości 

rozpatrzenia wniosku,  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
 

 

                                                                                         

………………………………………………………………… 

                                                                            (czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru rzeczy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starostwo@ciechanow.powiat.pl
mailto:iod@ciechanow.powiat.pl

