
Do:         Adnotacje o wpływie wniosku: 
Powiatowego Rzecznik Konsumentów  
w Wąbrzeźnie 
Wolności 44 
87-200 Wąbrzeźno 

PRK. 731.1………………. 

 

 

 

WNIOSEK KONSUMENTA O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ 

 

Dane konsumenta: 
 

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

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

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………. 

Dane przedsiębiorcy: 
 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Pozostałe: …………………………………………………………………………………………….. 

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

Opis sprawy (data zakupu/zawarcia i wykonania umowy, data stwierdzenia nieprawidłowego jej 

wykonania, data zgłoszenia przedsiębiorcy roszczenia, dotychczasowy przebieg postępowania 

reklamacyjnego): ………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Żądania konsumenta wobec przedsiębiorcy: ……………………………………………………... 

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

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

 

Załączniki (kopie dokumentów): 

1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………...    Podpis konsumenta: ……………………………… 

  

 
 

 
Uwaga!  

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 221 kodeksu 
cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wąbrzeźnie udziela pomocy mieszkańcom Powiatu Wąbrzeskiego. 
Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów  
w swoim powiecie/mieście. 

3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta 
drogi postępowania reklamacyjnego. 

4. Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń 

konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzania postępowania dowodowego (brak 
uprawnień kontrolnych oraz możliwości powołania rzeczoznawcy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

 

1) administratorem moich danych osobowych jest Starosta Wąbrzeski z siedzibą w Wąbrzeźnie 

przy ulicy Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, mailowo: e-mail: starostwo@wabrzezno.pl, 

telefonicznie 56 688-27-50;. 

2) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor 

Ochrony Danych, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie,                           

ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno lub skrzynka e-mail na adres:iod@wabrzezno.pl. 

3) moje dane  osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez Starostę Wąbrzeskiego 

wynikających z ustaw: 

- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów, 

- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, 

4) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania 

 i ograniczenia przetwarzania; 

5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z treści art.63§2 

Kodeksu administracyjnego, jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniesionego do Urzędu podania bez 

rozpoznania; 

6) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

7) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu 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  ( Dz. U.2011,Nr 14, poz.67, Nr 27, poz.140), a następnie zostaną usunięte; 

8) przysługuje mi skarga doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                          

o ochronie danych osobowych;  

9) moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie 
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