
Porozumienie w sprawie uzgodnienia współadministrowania 

danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją zadań z zakresu 

ochrony praw konsumentów 

 

zawarte w dniu 21.07.2020 r. pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, reprezentowanym przez Starostę 

Stalowowolskiego – Janusza Zarzecznego, zwanym dalej „Starostą”  

a  

Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37- 450 Stalowa 

Wola  – Agnieszką Kolbą, zwaną dalej „Rzecznikiem”. 

 

Na podstawie art. 26 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  

z późn. zm.) - RODO w związku z art. 39 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), Starosta i Rzecznik, zwani dalej 

„Administratorami” uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanowienie ogólne 

 

1. Starosta Stalowowolski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów wyodrębniony 

organizacyjnie w strukturze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i bezpośrednio 

podporządkowany Staroście wspólnie realizują ustawowy cel ochrony praw 

konsumentów w powiecie stalowowolskim i ustalają sposób przetwarzania danych 

osobowych, a tym samym są współadministratorami danych osobowych 

przetwarzanych w zakresie ochrony praw konsumentów w Powiecie Stalowowolskim. 

2. Niniejsze porozumienie określa: 

1) zakres odpowiedzialności i obowiązków wynikających ze 

współadministrowania danymi, o których mowa w ust. 1, zwłaszcza w zakresie 

realizacji praw, o których mowa w art. 12-23 RODO, 

2) relacji pomiędzy Administratorami a podmiotami, których dane dotyczą. 

 

§ 2. 

Zadania administratorów 

 

1. Zadania Administratorów i tym samym ich relacje z podmiotami, których dane dotyczą, 

wynikają z przepisów:  

1) art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 

2) art. 37- 43 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), art. 633 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 



r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.) oraz z 

innych ustaw i przepisów wykonawczych.  

2. Starosta Stalowowolski przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją 

zadań Rzecznika w zakresie następujących czynności: 

1) prowadzenia czynności kancelaryjnych, zwłaszcza obiegu dokumentów  

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, w tym obiegu dokumentów w systemie 

informatycznym, 

2) prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania teczek spraw z zakresu 

ochrony praw konsumentów, 

3) przechowywania bieżącej dokumentacji i zapewnienia obsługi 

administracyjnobiurowej Rzecznikowi, 

4) przechowywania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Rzecznika ze 

służbowej poczty elektronicznej i zasobów informatycznych Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli, 

5) wglądu do akt spraw Rzecznika w związku z podporządkowaniem Rzecznika 

Staroście i przekazywaniem do zaopiniowania rocznego sprawozdania z  

działalności Rzecznika w roku poprzednim, 

6) powierzenia danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w związku z 

korzystaniem ze służbowej poczty elektronicznej przez Rzecznika, 

7) tworzeniem kopii zapasowych danych osobowych gromadzonych w zasobach 

informatycznych, 

8) udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski, w tym wnioski o dostęp do informacji 

publicznej składane przez petentów z zakresu ochrony praw konsumentów; 

3. Rzecznik przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją swoich 

ustawowych zadań w zakresie następujących czynności: 

1) prowadzenia teczek spraw z zakresu ochrony praw konsumentów, edukacji 

konsumenckiej  oraz współpracy z organizacjami konsumenckimi UOKiK – w 

wersji papierowej oraz pomocniczo z wykorzystaniem systemu informatycznego do 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, 

2) bieżącej obsługi interesantów z zakresu ochrony praw konsumentów; 

4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe zwykłe oraz te, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów będzie dotyczyć 

następujących kategorii osób: 

a) konsumenci, 

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, do których stosuje się 

przepisy dotyczące konsumentów, 

c) przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, 

d) inne osoby fizyczne, których dane Rzecznik pozyskał prowadząc sprawę, udzielając 

porady lub realizując inne ustawowe zadania. 

 

 

 

 



§ 3. 

Zakres odpowiedzialności i obowiązków administratorów 

 

1. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO w związku ze 

zbieraniem danych osobowych wynikających z realizacji przez Rzecznika zadań 

wynikających z art. 37-43 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), art. 633 Ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. 

zm.) oraz z innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz w zakresie czynności, o 

których mowa w § 2 ust. 1-3 spoczywa na Rzeczniku. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, pisemnej odpowiedzi na wnioski o realizację praw osób, których 

dane dotyczą, udziela Starosta Stalowowolski, z tym że realizację tych praw prowadzi 

Starosta wspólnie z Rzecznikiem. 

3. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające  

z Rozporządzenia wobec każdego z Administratorów. 

4. Na Inspektora Ochrony Danych Rzecznika wyznacza się Inspektora Ochrony Danych 

Starosty Stalowowolskiego. 

5. Rejestr czynności przetwarzania na podstawie art. 30 RODO prowadzi Inspektor 

Ochrony Danych. 

6. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, 

przeprowadzana w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli obejmuje również 

stanowisko Rzecznika. 

7. Umowy powierzenia danych osobowych z podmiotem przetwarzającym zawiera 

Starosta Stalowowolski. 

8. Polityka ochrony danych osobowych przyjęta Zarządzeniem 18/2018 Starosty 

Stalowowolski z dnia 21 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami obowiązuje również 

Rzecznika.  

9. Starosta Stalowowolski zapewniając obsługę administracyjnobiurową wdraża 

odpowiednie środki techniczne, organizacyjne, informatyczne mające zabezpieczyć 

przetwarzane dane osobowe, chroniąc je przed przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym 

ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

10. Administratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 5 RODO oraz, że każdy z Administratorów zapewnia ochronę 

danych osobowych i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO. 

11. Administratorzy nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

12. Administratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do danych osobowych 

wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest konieczny dla realizacji 

przedmiotowego współprzetwarzania, przy czym do przetwarzania danych osobowych 

mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które posiadają imienne upoważnienie nadane 



przez Starostę Stalowowolskiego oraz zostały zobowiązane do zachowania danych 

osobowych w tajemnicy. 

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych podlegającego 

zgłoszeniu organowi nadzorczemu na podstawie art. 33 RODO, Administrator, który 

stwierdził naruszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 

stwierdzenia naruszenia, zawiadamia o tym fakcie drugiego Administratora i Inspektora 

Ochrony Danych. 

14. Administratorzy wspólnie prowadzą postępowanie wyjaśniające, sporządzają raport 

zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych i szacują wagę naruszenia.  

15. Administrator bezpośrednio odpowiedzialny za czynności przetwarzania, w zakresie 

których doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, jest obowiązany dokonać 

zgłoszenia do organu nadzorczego, zgodnie z art. 33 RODO i wykonać obowiązek 

zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, wynikający z art. 34 RODO.  

16. Administratorzy zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji 

dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji swoich zadań 

mających wpływ na zgodność tego przetwarzania z RODO. 

17. Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest Inspektor Ochrony Danych.   

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swojej ważności 

wymagają formy pisemnej. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Na oryginale znajdują się odręczne podpisy Starosty Stalowowolskiego  

oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stalowej Woli. 


