
      ………………………………., dn………………… 

 

     POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW  

                 w Drawsku Pomorskim 

 

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej  

 

 

I. Dane konsumenta 

 

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

Miejsce zamieszkania: ................................................................................................... ..................... 

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

E-mail: ....................................................................................................................... .......................... 

 

II. Dane przedsiębiorcy 

 

Nazwa przedsiębiorcy: ...................................................................................................................... 

Siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:               

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

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

E-mail: ....................................................................................................................... ......................... 

 

III. Opis stanu faktycznego 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie porady/podjęcie interwencji w następującej  sprawie (krótki 

chronologiczny opis okoliczności sprawy i określenie żądania wobec przedsiębiorcy): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

IV. Załączniki  

W związku z powyżej opisaną sprawą załączam następujące kopie dokumentów (proszę                 

o dołączenie kopii posiadanych dokumentów związanych ze sprawą, np.: paragon, umowa, 

wysłane/złożone/otrzymane pisma): 

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

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

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  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  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy 

Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez e-mail: 

iod@powiatdrawski.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 275) o ochronie konkurencji i konsumentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi  wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarza-

nie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

             ………………………………………

                         (podpis konsumenta) 
Wniosek wraz z załącznikami należy: 

- wysłać na adres: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. E. 

Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, 

- wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik@powiatdrawski.pl,  
lub 

 - złożyć w Punkcie Informacyjnym lub Kancelarii Starosty znajdujących się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy 

Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (czynne pn, wt., śr. 7.00-15.00, czw. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00). 

 

  Uprzejmie informujemy, że: 

- Rzecznik udziela pomocy prawnej wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami powiatu drawskiego   

(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), 

- pomoc prawna udzielana jest w oparciu o informacje i materiały przekazane przez konsumenta. W przypadku 

zmiany stanu faktycznego po złożeniu wniosku o pomoc prawną, konsument zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o nowych okolicznościach,  

- z uwagi na obowiązującą konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziów oraz możliwość istnienia różnorodnych 
interpretacji przepisów prawa, udzielona porada prawna nie daje gwarancji, iż w przypadku potencjalnego sporu, sąd 

rozstrzygający taki spór podzieli poglądy wyrażone w poradzie prawnej.  

mailto:powiatdrawski@powiatdrawski.pl
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