Załącznik nr 1
do zarządzenia nr SP.0050.1.16.2020

………………………………………………

Prezydent Miasta Ruda Śląska
z dnia 3.04.2020r.

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ
PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY ORAZ PRZYJĘCIU RZECZY*

Dane Znalazcy:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
nr telefonu* ………………………………………………………………
(*numer telefonu podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska)

Opis rzeczy znalezionej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czas i miejsce znalezienia rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIA ZNALAZCY RZECZY:
1)

Oświadczam, że nie wiem kto jest uprawniony do odbioru znalezionej przeze mnie rzeczy oraz
że nie znam miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru znalezionej rzeczy.

2)

Oświadczam, że za znalezioną rzecz żądam znaleźnego ……………………… (tak/nie).

Pouczenie:
1)

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 jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz
odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie - art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1145 z późn. zm.);

2)

Koszty przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty
poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy obciążają osobę uprawnioną do odbioru
rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru - art. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 908). Powyższe odnosi się
również do znalazcy, który po upływie terminów, o których mowa w art. 187 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1145 z późn. zm.)
stał się właścicielem rzeczy znalezionej.
…………………………………………………………
(data i podpis znalazcy)

* Protokół wypełnia znalazca i składa w Urzędzie wraz z rzeczą znalezioną

Adnotacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(data i podpis pracownika Biura Rzeczy Znalezionych)

Kwituję odbiór poświadczenia znalezienia rzeczy
……………………………………………………………………
(data i podpis znalazcy)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty
elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
tj. prowadzenia postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania
i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;
2) usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta w zakresie załatwianej sprawy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) zarchiwizowania dokumentów zgromadzonych w sprawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 12 i 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach
znalezionych, art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a także art. 5 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz udzielona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym:
1) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
2) dostawcom usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych przez 5 lat, chyba że przepisy szczególne będą stanowić inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu
do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku danych osobowych, do których przetwarzania konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie
udzielonej zgody) jest wymogiem ustawowym – gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli
zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska.
……………………………………………………………
(czytelny podpis znalazcy)

