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BMRK-1 
Szczecin, dn. ......................... 

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

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

Adres zamieszkania ..................................................... 

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

Telefon ......................................................................... 

Adres e-mail ................................................................ 

Wyrażam zgodę na doręczanie pism  

przy pomocy poczty elektronicznej 

              WNIOSEK 

                 o udzielenie pomocy prawnej 
 

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej w sprawie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W powyższej sprawie załączam następujące dokumenty: 

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

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

 
Administratorem Pani/ Pana danych są Prezydent Miasta Szczecin (w zakresie zapewnienia obsługi administracyjno-

biurowej, technicznej oraz infrastruktury informatycznej Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Szczecinie) oraz Miejski 

Rzecznik Konsumentów w Szczecinie (w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów) których siedziba znajduje się w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.  

Wykonując obowiązki informacyjne, związane ze zbieraniem danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 osobowych), administratorzy informują, że wyznaczyli Inspektora 

Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się telefonicznie 91 424 57 02 albo mailowo iod@um.szczecin.pl. 

Administratorzy informują również, że posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych 

osobowych, prawie do ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych. 

Jednocześnie Administratorzy informują o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów niezgodnie z przepisami RODO.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratorów dostępna jest w siedzibie Administratorów 

oraz na stronie internetowej https://konsument.um.szczecin.pl, w zakładce „Klauzula RODO”. 

 

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

podpis wnioskodawcy 


