Załącznik Nr 1
do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych
OR.II.5314…………..
PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA
O ZNALEZIENIU RZECZY / ZNALEZIENIU ORAZ PRZYJĘCIU RZECZY ZNALEZIONEJ*
Niniejszym poświadcza się, że w dniu …………………………………..
w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
imię i nazwisko znalazcy/ zarządcy/ jednostki organizacyjnej policji*…………………………………
adres………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu kontaktowego………………………………………………..
złożył/a zawiadomienie o znalezieniu rzeczy/ znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej*
(opis rzeczy znalezionej)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Czas, miejsce i okoliczności towarzyszące znalezieniu rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Znalazca rzeczy żąda/ nie żąda* znaleźnego.
Znalezione rzeczy pozostają w przechowaniu znalazcy/ znalazca oddaje je na przechowanie organowi odbierającemu
zawiadomienie*.
Znalazca rzeczy oświadcza, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę
uprawnioną, wyraża wolę/ nie wyraża woli* przejęcia jej na własność.
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………………………..
Podpis pracownika Biura

……………………………………………
Podpis znalazcy/przekazującego

*niepotrzebne skreślić
**informacja podawana dobrowolnie
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartych w zawiadomieniu, wniosku,
formularzu przez Powiat Tatrzański (ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane) w celu realizacji tego zawiadomienia, wniosku
załatwiania zgłoszonej przeze mnie sprawy przyjęcia i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób
uprawnionych do ich odbioru.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie zawiadomieniu,
wniosku, formularzu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz.922).
2.Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że : Administratorem zbioru danych osobowych zbieranych w ramach
wykonywania zadań publicznych jest Powiat Tatrzański z siedzibą ul. Chramcówk i 15, 34-500 Zakopane. Podane informacje
będą przetwarzane w ramach prowadzenia spraw przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób
uprawnionych do ich odbioru.
3.Podanie danych jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania
wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje mi zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).
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