Byczyna, ..................................
WNIOSKODAWCA
.........................................................
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy)

........................................................
(Nazwa przedsiębiorcy)

........................................................
(Dane adresowe Wnioskodawcy)

.......................................................
(Telefon)

.......................................................
(e-mail)

Burmistrz Byczyny

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW1, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ
USŁUGI HOTELARSKIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych(t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 238) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
1.Dane wnioskodawcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem:

................................................................................................................
Nazwa lub imię i nazwisko

................................................................................................................
Adres siedziby lub adres zamieszkania

................................................... ..........................................................
NIP

Nr wpisu do KRS lub Nr wpisu do CEIDG

2.Dane zgłaszanego obiektu:

................................................................................................................
Nazwa własna obiektu

................................................................................................................
Adres obiektu

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

Faks

.......................................................... ............................................................
E-mail

Adres strony internetowej

3.Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne
i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich, o których mowa
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek

i przewodników turystycznych oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie.
4.Zobowiązuję się przesyłać pisemne informacje o każdej zmianie, niezwłocznie od dnia
jej zaistnienia zgodnie z § 17ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie
5.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane
prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzenia wniosku.

W załączeniu przedkładam:
1.Opis zgłaszanego obiektu
2.Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie(zgodnie z załącznikiem nr 7 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Pouczenie
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów),
wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie krótszym
niż 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Nie wykonanie wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez
rozpatrzenia, na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

.....................................................
Miejscowość, data

........................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy

¹tj. nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem,

Obowiązek informacyjny RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako
„RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Byczyny (dalej jako
„Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
a) adres: ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
b) telefon: (77)4134150, (77)4134166, (77) 4134023
c) e-mail: um@byczyna.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@byczyna.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania ewidencji obiektów,
w których prowadzone są usługi hotelarskie.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze
w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w związku z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 238) oraz Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2166)
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu.
5. Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z
realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy
podkreślić, że Administrator może też powierzać przetwarzanie danych osobowych
lub udostępniać dane osobowe określonej grupie podwykonawców, świadczących
usługi wspomagające w zakresie infrastruktury technicznej (systemy informatyczne
lokalne
i w chmurze obliczeniowej, w tym hosting strony internetowej), usług pocztowych
(kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ujęcia podmiotu w ewidencji
obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt a) - b) należy
skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając
ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane
dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich
profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

