
Rudziniec, dnia ..........................  

  

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

               / imię i nazwisko /  

  

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

                     / adres /  

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

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

                   / telefon /  

                    

                                                                         Wójt Gminy Rudziniec  

  

  

Wniosek  
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie 

będącego obiektem hotelarskim /gospodarstwo agroturystyczne/   

  
  

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

/nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarski na terenie Gminy Rudziniec/  

  

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

/nazwa własna obiektu/  

  
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553)  
  

Zgłaszam stałe/sezonowe*   w okresie od ................................. do ...................................... 

świadczenie usług hotelarskich w:  

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

.......................................................................................................................................................  
/rodzaj obiektu/  

 

położony w ................................................................................................................................... 

liczba miejsc noclegowych/ liczba pokoi ..................................................................................... 

obiekt będzie działał pod nazwą .................................................................................................. 

telefon, e-mail .............................................................................................................................. 

dodatkowe atrakcje ......................................................................................................................  

  

  

 

             podpis zgłaszającego ............................................  

  

 

 

 



 
Informujemy, że: 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 

Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl; 
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub 

pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1; 
3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1553 ze zm.) 
4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez 

okres związany z instrukcją kancelaryjną 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia wskazanego na wstępie; 
9) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym w celu dokonania wpisu do ewidencji 

obiektów świadczących usługi hotelarskie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.)  
10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.    
 

             podpis zgłaszającego ............................................  

  

 

 

  

W załączeniu przedkładam:   

Załącznik nr 1: Karta informacyjna obiektu  

Załącznik nr 2: Wykaz minimalnych wymagań  

Załącznik nr 3: Karta ewidencyjna obiektu  

Załącznik nr 4: Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON*  

Załącznik nr 5: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej.*  

* niepotrzebne skreślić  

    

  

  

            podpis zgłaszającego ............................................  

  

mailto:gmina@rudziniec.pl
mailto:oc@rudziniec.pl

