
............................., dnia ..................... 

......................................................... 
                   (imię i nazwisko) 

 
......................................................... 
                        (adres) 

 
......................................................... 
              (telefon kontaktowy) 
 

 
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE PORADY KONSUMENCKIEJ 
 

Zwracam się z prośbą o udzielenie porady w sprawie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W powyższej sprawie załączam następujące dokumenty: 

1. ..........................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................... 

 

................................................... 
                (podpis) 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru 

telefonu lub email
*
 w celu przekazywania przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.             

 

………………………………………. 

Podpis, osoby której dane dotyczą 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów z siedzibą przy 

ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu, a także Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Starostę 

Myśliborskiego wyłącznie w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej, obsługi 

technicznej, obsługi kadrowej oraz infrastruktury informatycznej i prowadzenia korespondencji w e-

urzędzie z siedzibą przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu na mocy podpisanego porozumienia w 

sprawie współadministrowania danymi osobowymi. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  

e-mail:  iod@powiatmysliborski.pl lub telefonicznie pod numerem 95 747 20 21 wew. 240. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w 

celu realizacji zadań wynikających  z art. 42  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do 

wycofania jej w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem dotychczasowego przetwarzania. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej, podmiotów wymiaru 

sprawiedliwości (sądy), organów, do których należy wykrywanie przestępstw (policja i prokuratura) 

oraz innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 

lub 10 lat. 

6. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także z innych 

źródeł, np. publicznie dostępnych (rejestrów publicznych), od organów administracji publicznej, innych 

podmiotów oraz osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych. 

7. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 kwestionuje prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan  sprzeciwia się usunięciu danych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na 

odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy. 

 

.............................................. 

(podpis ) 

 

mailto:iod@powiatmysliborski.pl

