
Załącznik nr 1 
 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH  
W URZĘDZIE MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 

 
POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY 

Zawiadomienie wypełnia znalazca i składa wraz z rzeczą znalezioną w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miasta Jastrzębie Zdrój, pok. 020 A parter. 

 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (0 32) 47 85 252 
  

 
DATA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY 

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

 

OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ …………………………………………………………………………………. 

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

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

CZAS I MIEJSCE ZNALEZIENIA 
………………………………………………………………………………...................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DANE ZNALAZCY 
 
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………... 
 
ADRES…………………………………………………………………………………………………………...… 
 
NUMER TELEFONU……….………………………………………………………………………………………………. 
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE NIE WIEM, KTO JEST UPRAWNIONY DO ODBIORU ZNALEZIONEJ RZECZY/ NIE ZNAM MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU ZNALEZIONEJ RZECZY. 
 
OŚWIADCZAM, ŻE ZA ZNALEZIONE RZECZY ŻĄDAM ZNALEŹNEGO TAK/NIE* 
 
 
 
 
 

         …………….………………… 
              Data i podpis znalazcy 
 
     
* niepotrzebne skreślić 
 
Informacja 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 
Jastrzębie-Zdrój 
Cel zbierania danych dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych właściciel znalezionej rzeczy lub znalazca 
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia a także inne 
prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony 
danych osobowych , żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego 
wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych 
osobowych ( tj. Dz. U. Z 2014r poz.1182). 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH 
 

Informacja w związku z art. 13 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, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej 
sprawie:  
1.  Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Józefa 
Piłsudskiego 60; 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest 
Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174; 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego 
(obowiązki zawarte w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych); 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 
roku o rzeczach znalezionych; 

5.  Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 
administratora danych osobowych oraz mogą być przekazywane - na podstawie przepisów 
zawartych w ww. ustawie - osobom i podmiotom uprawnionym, w tym: znalazcy rzeczy, 
przechowującemu rzecz znalezioną, osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, 
Policji, Skarbowi Państwa, Żandarmerii Wojskowej, Radcy Prawni Urzędu Miasta 
Jastrzębie - Zdrój; 

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia 
sprawy i przez okres 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE5); 

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy 
przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie; 

8.  Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi   
do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 
osobowych zostaną one pozyskane z innych zasobów danych osobowych przetwarzanych               
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a następnie właściciel danych osobowych zostanie 
wezwany do złożenia wymaganych dokumentów zawierających wymagane dane osobowe; 

10.Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  

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

data i podpis znalazcy 
 
 
 
 


