
Załącznik nr 1 do Kart usług 
„Porada dla konsumentów” i „Porada dla przedsiębiorców”

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
INSPEKCJI HANDLOWEJ

w KIELCACH

ul. Henryka Sienkiewicza 76 
25-501 Kielce

WNIOSEK  

O UDZIELENIE PORADY

WNIOSKODAWCA:

Imię i nazwisko/ firma:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zaznacz X przy odpowiedniej pozycji:

Jestem konsumentem (osobą fizyczną)

Jestem przedsiębiorcą (prowadzę działalność gospodarczą)

OPIS PROBLEMU, KTÓREGO MA DOTYCZYĆ PORADA
Staraj się przedstawić zapytanie w sposób zwięzły i zrozumiały:

Miejscowość, data Czytelny podpis wnioskodawcy



Klauzula informacyjna
przeznaczona dla osoby składającej wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Kielcach o udzielenie porady 

Informuję,  że  od  dnia  25  maja  2018  roku,  tj.  dnia  obowiązywania  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO):

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Świętokrzyski  Wojewódzki  Inspektor
Inspekcji Handlowej w Kielcach (adres: 25-501 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 76, tel. 41 366 19 41,
tel./fax  41  366  22  34,  e-mail: wiih.kielce@pro.onet.pl),  zwany  dalej  Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  można  się  kontaktować
pisemnie  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  pod  adresem:  Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji
Handlowej,  25-501 Kielce, ul.  H. Sienkiewicza 76, tel.  41 366 19 41, tel./fax 41- 366 22 34 lub
elektronicznie na adres e-mail: wiih.kielce@pro.onet.pl).

3) Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  zawarte  we  wniosku  o  udzielenie  porady  jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego na
udzieleniu wnioskowanej porady w trybie i na zasadach ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017.1063 t.j. z dnia 2017.05.31)

4) dane osobowe mogą być udostępnione pracownikom Administratora w siedzibie Inspektoratu;
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w pkt 3

klauzuli;
6) podanie danych jest niezbędne do ich udostępniania innym odbiorcom, w celu określonym  pkt 3

klauzuli;
7) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu;

9) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zgodny  z  obowiązującymi
przepisami archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  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. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

   
           Miejscowość:…................................…., Data:…............................, Podpis: ….................……………….

mailto:wiih.kielce@pro.onet.pl

