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Wodzisław Śl., ……………………  

Dane wnioskodawcy (konsumenta):  

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

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

.......-............  .................................  
(adres zamieszkania) 

 
       STAROSTA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

                                                      za pośrednictwem 
                                                      Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
                                                      ul. Bogumińska 2 
                                                      44-300 Wodzisław Śląski  
  
  

WNIOSEK 
O UDZIELENIE POMOCY KONSUMENTOWI 

  
Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy (podjęcie interwencji) w sprawie reklamacji:  

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

................................................................................................................................................................ 
Chronologiczny opis stanu faktycznego  
(w szczególności przyczyna złożenia reklamacji/zarzuty względem przedsiębiorcy): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Roszczenia konsumenta: 

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

................................................................................................................................................................ 
 
Do wniosku załączam kopię dokumentów, ułożonych w porządku chronologicznym:  

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

 
 

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim wykonuje swoje zadania na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). 

2. 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 zawo-
dową. 

3. Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Powiatu 
Wodzisławskiego. 

4. Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie 
ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych).  

5. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje 
droga sądowa. 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zasobie: 
„Postępowania w zakresie praw konsumenckich” 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku 
z postępowaniami w zakresie praw konsumentów jest Starosta 
Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski. 

2. Dane osobowe osób korzystających usług Rzecznika Konsu-
mentów przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku ustawo-
wego (prowadzenia postępowań w zakresie praw konsumenc-
kich). 

3. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów ustawowych, 
w celu realizacji zadań Rzecznika Konsumentów wynikających 
z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podanie da-
nych, ujętych we wniosku o udzielenie pomocy konsumentowi 
oraz kopie dokumentów dołączanych do wniosku/pisma, są nie-
zbędne do zajęcia się daną sprawą. Przekazanie dodatkowych 
danych, np. numer telefonu, adres e-mail, nie jest obowiązkowe, 
przy czym ich podanie może ułatwić proces komunikacji z daną 
osobą. 

4. Dane osób korzystających z usług Rzecznika Konsumentów bę-
dą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników 
administratora danych osobowych. Pozyskane dane osobowe 
mogą być udostępnione innym odbiorcom: delegaturom Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organom Inspekcji Han-
dlowej, organizacjom konsumenckim, organom ścigania (poli-
cji, prokuraturze), sądom i innym organom administracji pań-

stwowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom, których dotyczy 
dana sprawa konsumencka. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający 
z przepisów o archiwach, tj. przechowywane przez okres 10 lat 
od zakończenia roku, w którym zakończono sprawę. 

6. Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swo-
ich danych i ich sprostowania, lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i usunięcia 
danych. Dodatkowo ma prawo wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO). 

7. Dane osobowe osób korzystających z usług Rzecznika Konsu-
mentów nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego po-
dejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu Śl.: iod@powiatwodzislawski.pl. 
 

Więcej informacji: www.powiatwodzislawski.pl/iod,  
 www.powiatwodzislawski.pl/mojedane 

 
 
 
 …..........................................................  
 (Podpis wnioskodawcy) 


