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URZĄD MIASTA KRAKOWA 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 
 

ZAWIADOMIENIE O ZNALEZIENIU RZECZY 
 

Kraków, dnia ………………… roku 

 
Dane znalazcy: 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………..……. 

Nr telefonu/adres e-mail: …………………………………………………………………... 

 

OPIS RZECZY ZNALEZIONEJ 

(np. rodzaj, marka, model, numer seryjny, kolor, znaki szczególne, itp.) 

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

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

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

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

Data znalezienia:  …………………………………………………………………... 

Miejsce znalezienia: …………………………………………………………………... 

Żądam wypłaty znaleźnego:  TAK / NIE 

 

Znalazca ma prawo do żądania znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli 

zgłosił swe roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru albo –  

w przypadku oddania rzeczy na przechowanie staroście – w terminie miesiąca od zawiadomienia 

go o wydaniu rzeczy.  

Zostałem pouczony o obowiązku poinformowania urzędu o zmianie adresu do doręczeń. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 233 Kodeksu karnego:  

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Drogi Kliencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  
i są one podawane w celu realizacji zadań powierzonych ustawą z dnia 20 lutego 
2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 908), tj. prowadzenia 
postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, 
przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób 
uprawnionych do ich odbioru. 

Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

3. Odbiorcą danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa oraz znalazca rzeczy, który zażądał 
wypłaty znaleźnego na podstawie art. 10 ustawy o rzeczach znalezionych. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przekazania danych pozwalających 

na dochodzenie wypłaty znaleźnego od właściciela rzeczy znalezionej. 
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z 
Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl. 

 

 

           ……………………………………….. 

          własnoręczny czytelny podpis 

 

mailto:iod@um.krakow.pl

