………………………………………

……………………………………….
/miejscowość i data/

/pieczątka wnioskodawcy/

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego
obiektem hotelarskim tj. innego niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko /zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.);
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)
oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 646)
1. Dane podmiotu świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa własna przedsiębiorstwa – o ile dotyczy)

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko – właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

……………………………………………………………………………………………………………
(adres)

NIP…………………………….……………………… KRS…………………………………….……..
nr telefonu +48

……………………………. e-mail……………………………………………………

2. Nazwa własna obiektu:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa obiektu)

……………………………………………………………………………………………………………
(adres: ulica, nr domu, nr lokalu; kod pocztowy; miejscowość)

3. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe –
określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166), niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.
4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zakopane danych osobowych/danych o obiekcie* objętych kartą ewidencyjną dla celów
promocyjnych i naukowo badawczych.
5. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo i zgodnie
ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się pisemnie informować
Burmistrza Miasta Zakopane o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu, zmianie
działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek
mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zmianie adresu
strony internetowej oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

…………………………………..
/pieczątka imienna, czytelny podpis/
Do wniosku należy dołączyć:
1.

Opis obiektu – zał. nr 1

Uwagi:
/* - niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Zakopane – Burmistrz Miasta Zakopane,
ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez adres e-mailowy:
iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 470.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych
osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są
wymogi ustawowe.
9. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
……………………………………………………….

(data i podpis)

