
            .................................................... 

                          /data i miejsce/ 

................................................................................... 

/ imię i nazwisko przedsiębiorcy (osoby fizycznej)  

lub rolnika lub nazwa (osoby prawnej) / 

 

................................................................................. 

................................................................................. 

/ adres zamieszkania przedsiębiorcy (osoby fizycznej)  

lub rolnika lub adres siedziby (osoby prawnej) / 

 

.........................................................                

 / telefon kontaktowy / 

 

     Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

      ul. ………………………………. 

 

           ……………………………….  

 

ZGŁOSZENIE  

DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW,  

W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE 
Podstawa prawna: art. 35 ust.2 i 3, art. 38 ust. 3, 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z późn. zm.)   

oraz  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich                   

i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2166) 

 
 
Uprzejmie informuję, że z dniem …..………..… rozpoczynam świadczenie usług hotelarskich               

w obiekcie: 

 
1..................................................................................................................................................... 

/ nazwa i adres obiektu, numer telefonu/ 

 

2..................................................................................................................................................... 

/ liczba miejsc noclegowych / 

 

3…………………………………………………………………………………………………. 

/Proszę podać okres świadczenia usług: całoroczny lub sezonowy  

(podać czas trwania sezonu)/ 

 

4…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy (dotyczy osoby fizycznej), rolnika lub nazwa i adres 

siedziby przedsiębiorcy (dot. osoby prawnej) 

 

 

5…………………………………………………………………………………………………. 

/numer NIP Przedsiębiorcy / Rolnika (niewłaściwe skreślić) / 

 

6…………………………………………………………………………………………………. 

/numer wpisu KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada / 

 



7. Oświadczam, że obiekt zgłaszany do ewidencji spełnia wymogi budowlane, sanitarne                                

i  przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. 

 

8. Zobowiązuję się przesłać pisemną informację o każdej zmianie dotyczącej świadczonych usług,               

jak również informację o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, – na adres: Urzędu Gminy                  

i Miasta Koziegłowy, Referat Promocji i Rekreacji, ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. 

 
9. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, 

zgodnie ze stanem faktycznym w dniu sporządzenia zgłoszenia.  

 

W załączeniu przedkładam:  

Załącznik nr 1: Karta informacyjna innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie 

Załącznik nr 2: Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON* 

Załącznik nr 3: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej.* 

Załącznik nr 4: Dokument potwierdzający posiadanie statusu rolnika (nakaz płatniczy, umowa 

dzierżawy – kopie)* 

 

 

…………………………………………………….. 

/podpis (i pieczęć – jeśli posiada) przedsiębiorcy  

lub rolnika (niewłaściwe skreślić)/ 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w zakresie informacji objętych zgłoszeniem w celu przekazywania przez tut. 

Urząd istotnych informacji związanych z wpisem do ewidencji obiektów oraz dla celów 

promocyjnych i naukowo-badawczych.  

 

…………………………………………………….. 

/podpis (i pieczęć – jeśli posiada) przedsiębiorcy  

lub rolnika (niewłaściwe skreślić)/ 

 

Wyrażam zgodę̨ / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych                     

o obiekcie w zakresie informacji objętych kartą ewidencyjną. W przypadku wyrażenia zgody                        

na udostępnianie danych o obiekcie (w tym numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej)                   

dane te umieszczone zostaną nieodpłatnie na stronie internetowej www.kozieglowy.pl  

 

 

…………………………………………………….. 

/podpis (i pieczęć – jeśli posiada) przedsiębiorcy  

lub rolnika (niewłaściwe skreślić)/ 

 

* niepotrzebne skreślić 

          
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (GDPR- General Data 

Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

http://gdpr.pl/dane-osobowe
http://gdpr.pl/interaktywny-tekst-gdpr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC


1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana 

przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, 

um@kozieglowy.pl. 

2) Z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony danych można skontaktować się 

pisemnie kierując korespondencje na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub poprzez adres e-mail: 

iod@kozieglowy.pl. 

3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń o wpis do ewidencji 

innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, wydawania zaświadczeń, realizacji 

wniosków o zakończenie działalności. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 35 ust.2 i 3, art. 

38 ust. 3, 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 

związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 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, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ponadto dane osobowe mogą 

być przechowywane przez dłuższy czas aniżeli okres wymagany przepisami prawa krajowego i 

unijnego w związku z prowadzonymi postępowaniami, których administrator danych może być stroną. 

6) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane 

innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym 

stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. 

Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w 

procesie ich przetwarzania.  

7) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

8) Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa., wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania 

Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgłaszający zobowiązany 

jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia                   

i wpisania obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

10) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

11) Przetwarzane przez administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 …………………………………………………….. 

/podpis (i pieczęć – jeśli posiada) przedsiębiorcy  

lub rolnika (niewłaściwe skreślić)/ 

 

mailto:iod@kozieglowy.pl

