………………………………………………….
(data i miejscowość)

WÓJT GMINY RADECZNICA

WNIOSEK
O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH
USŁUGI HOTELARSKIE - OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM
HOTELARSKIM
NA TERENIE GMINY RADECZNICA

Na podstawie art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. U. z 2020
r. poz. 2211 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie ( Dz. U. z 2017r. poz. 2166 ze zm.) wnoszę o dokonanie wpisu obiektu do
ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie:

1.Oznaczenie przedsiębiorcy :
.......................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

.......................................................................................................................................................
(nazwa własna obiektu i adres obiektu)

…………………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej)

2. Charakter świadczonych usług :



stały



sezonowy, w okresie od ………………………do…………………………

3. Oświadczam, że obiekty w których prowadzona jest działalność spełniają minimalne
wymogi co do wyposażenia, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane określone

rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ( Dz. U. Nr 188
poz. 1945).
4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane
prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzenia wniosku. Jednocześnie
zobowiązuję się pisemnie informować o każdej zmianie, niezwłocznie od dnia jej zaistnienia.

W załączeniu przedkładam:
1. Kartę informacyjną obiektu

..............................................................
(data i podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w
Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica; tel. 84 681 80 01, e-mail:
sekretariat@gminaradecznica.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych osobowych dostępny będzie pod adresem e-mail:
iod@gminaradecznica.pl
3. Dane zbierane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych.
5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane
osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

OŚWIADCZENIE
Dotyczy: wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego
obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym,
schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020
roku, poz.2211).

Wyrażam/nie wyrażam/* zgodę/zgody/* na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych
osobowych/danych o obiekcie/* w całości/w części/* dla celów promocyjnych i naukowo-badawczych
oraz w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu.

