
        Wojewódzki Inspektorat 

        Inspekcji Handlowej w Kielcach

        ul. Sienkiewicza 76

        25-501 Kielce

P R O T O K Ó Ł

przyjęcia podania/skargi/wniosku wniesionego(ej) ustnie/telefonicznie*

W  dniu  ……………………………,  w  Wojewódzkim  Inspektoracie  Inspekcji  Handlowej

w  Kielcach, Pan(i)……………………………………………………………………………………

zamieszkały(a) w………………………………ul.…………………………nr ……………………..

wnosi  ustnie  do  protokołu  następujące  podanie/skargę/wniosku/*)………..……..………..……..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*) – niepotrzebne skreślić



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

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

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

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

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

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

Wnoszący dołącza do protokołu następujące załączniki:

1. ……………………………………………..……..……….……..……..……..………………

2. …..……..……..…..………..……..……..……..……..……..……..………..……..……..…..

3. ……………………………………..……..……..……..………..……..……..……..………..

4. …..………..……..……..……..……..……..……..……..…..………..……..……..……..…..

5. …..……..……..……..……..………..……..……..……..……..……..………….……..…….

Wnoszący wskazuje na następujące dowody  i wnosi o przesłuchanie następujących świadków*) :

1. ..……..……..……..……..……..……..……..…..……..……..……..……..……..……..…….

2. …..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…………….

3. …..……..……..……..……..……..……..…….……..……..……..……..……..……..………

4. …..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……...

Na stronie …..……...protokołu w wierszu…..………..……..……..……..……..……..……..………

 skreślono wyrazy..…….……..……..……..……..……..…..……..…….…….……..………..

 dopisano wyrazy….……..……..……..……..…….…….……..……..………..……………..

Protokół sporządził: ……………………………………..……..…  …..……..……..…….………….
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)                 (podpis wnoszącego)

Ochrona danych osobowych:

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  zasad
przetwarzania danych osobowych.

Miejscowość:..................................., data:.............………….., podpis:……..……..……………..…

*) – niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna 
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych osób wnoszących wnioski 

dotyczących nieprawidłowości w zakresie spraw handlowych

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:  e-mail: wiih.kielce@pro.onet.pl).

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawarte  we wniosku o wpis  na listę  do spraw
jakości produktów lub usług jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,  polegającego  na  prowadzeniu  listy  rzeczoznawców  do  spraw  jakości
produktów  lub  usług,  o  której  mowa  w  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.
o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.);

4) Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku dotyczącym nieprawidłowości w zakresie spraw
handlowych przetwarzane  będą w celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  o  którym mowa
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2017, Poz. 1257);

5) dane  osobowe  wymagane  prawem  to  imię  i  nazwisko  oraz  adres  pocztowy
lub elektroniczny będą udostępnione innym odbiorcom: pracownikom Administratora, innym
organom  administracji  zgodnie  z  ich  właściwością  rzeczową  lub  miejscową,
oraz  w  zależności  od  wyników postępowań  organom ścigania.  Brak  podania  wymaganych
prawem  danych  osobowych  lub  sprzeciw  dotyczących  sposobu  ich  przetwarzania  skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

6) podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest przepis  prawa  wskazany
w pkt 3 klauzuli;

7) podanie  danych  jest  niezbędne  do  rozpatrzenia  wniosku  w  celu  określonym
w pkt 3 klauzuli;

8) 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,

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

10) 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 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Miejscowość:..................................., data:.............………….., podpis:……..……..…………

*) – niepotrzebne skreślić

mailto:wiih.kielce@pro.onet.pl

