
Dnia …………………………….

DANE WNIOSKODAWCY

…………………………….……….. 

………………………………………

………………………………………

Telefon ………………...……………

e-mail ..…………………...…………

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 Koło

WNIOSEK O INTERWENCJĘ W SPRAWIE KONSUMENCKIEJ

Nazwa i adres Przedsiębiorcy……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) wnoszę o interwencję Powiatowego Rzecznika

Konsumentów w Kole w sprawie: (zwięzłe opisanie sprawy oraz żądań konsumenta)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………….

ZAŁĄCZNIKI: do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów istotnych w sprawie, ułożone 
w porządku chronologicznym!
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……………………………………………………………..

(podpis Konsumenta lub osoby przez niego upoważnionej)

Wysyłając  pismo/Składając  wniosek  do  powiatowego rzecznika  konsumentów,  przekazujesz  nam
swoje  dane  osobowe  (np.  imię,  nazwisko,  numer  telefonu,  adres  email).  Wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  podanym  we  wniosku  oraz  w  załączonych
dokumentach przez Starostę Kolskiego -  Powiat  Kolski,  z siedzibą w Kole przy ul.  Sienkiewicza
2I/23  w  celu  ochrony  moich  praw i  interesów jako konsumenta  przez  Powiatowego  Rzecznika
Konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018
r., poz. 100)

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i  zostałem/am poinformowany/a  o prawie wglądu do
swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub
stałego  wstrzymania  ich  do  przetwarzania  lub  ich  usunięcia  .  Wycofanie  zgody  następuje  po
uprzednim złożeniu wniosku na piśmie do Inspektora ochrony danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Kole.                                  

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią klauzuli informacyjne Starostwa Powiatowego w
Kole.
Poinformowano  mnie,  że  treść  klauzuli  dostępna  jest  na  BIP  Starostwa  i  stronie  internetowej
Starostwa Powiatowego w Kole. 

………………….……..………………………………………
(podpis Konsumenta lub osoby przez niego upoważnionej)


