_____________________________
(miejscowość, data)

____________________________
(pieczątka wnioskodawcy)

Wójt Gminy Malechowo
Wniosek
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów niebędących
obiektami hotelarskimi (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym,
schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
na podstawie zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
1.

Nazwa własna obiektu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
adres obiektu:

…...………………………… ………………………………………...............................
(kod pocztowy, poczta)

(miejscowość, numer domu)

działka ewid. nr ……………………………………………………………………………………………..
nr tel. …………………………………… nr faxu ………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………
adres strony www: ………………………………………………………………………………………….
1.

Dane przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………......
(pełna nazwa przedsiębiorcy /podmiotu świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, adres , telefon, NIP, numer KRS –
jeżeli posiada)

2. Oświadczam, że obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymogi budowlane, sanitarne
i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.
3. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni
……………….…… w miejscowości ……………………………………………………………
4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo,
zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzenia wniosku.
5. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać pisemnie informacje o każdej zmianie, w terminie
natychmiastowym od jej zaistnienia na adres UG Malechowo: Malechowo 22A, 76-142 Malechowo.
6. Wyrażam/nie wyrażam/* zgodę/zgody na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych
osobowych/danych o obiekcie/* w całości/w części/* informacji objętych kartą ewidencyjną dla celów
promocyjnych i naukowo-badawczych.

___________________________________

(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)

Załączniki:
1. Opis obiektu - zał. nr 1,
2. Arkusz deklarujący spełnienie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
3. Kserokopię zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
4. Kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Uwagi:
1. /* - niepotrzebne skreślić
2. Na terenie Gminy Malechowo ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
prowadzi Wójt Gminy Malechowo. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli,
pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
3. Ewidencja ta jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają: określenie właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub
sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.
4. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępnianie do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia
ewidencji.

Informacja
o zasadach przetwarzania danych osobowych
Działając na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE – Dz.U.UE.L 2016.119.1, dalej RODO,
wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Malechowo z siedzibą w: Malechowo 22A, 76-142 Malechowo
(zwany dalej Urzędem).

2. Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych w Urzędzie: e-mail: iodo@malechowo.pl, tel. 94 31 40 579, adres do korespondencji: Urząd Gminy
Malechowo, 76-142 Malechowo 22A.

3. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wynikającego z art. 38 ust. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
polegającego na prowadzeniu ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz procesorowi,
czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich przetwarzaniu.

5. Czas przechowywania danych
Dane przechowujemy przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Przysługujące prawa
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Informacja o konieczności lub dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest
wymogiem
wynikającym z realizacji przepisów prawa,
tj. z postanowień §12 ust. 3 w związku z postanowieniami §16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia
2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U 2006 r. nr 22 poz.
169 ze zm.)
Jeżeli dane nie zostaną podane, nie będziemy mieli możliwości realizacji wniosku.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zakresem powyższych informacji.

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

