Urząd Gminy Kije
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel. + 48 41 356 80 09
fax: + 48 356 80 09 w.11
urzad@kije.pl ∙ www.kije.pl

Kije, dnia ………………..

…………………………………………………..……..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………...…….
(telefon kontaktowy)

WÓJT GMINY KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie nie
będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Kije
Na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 238), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 roku (Dz. U. 2017, poz. 2166 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz. 1553).

1. Nazwa własna obiektu (pola biwakowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres obiektu (pola biwakowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy)

(miejscowość)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

nr telefonu/ faksu

e-mail:………………………………………………………………………………. Adres strony www……………………………………………………………………………………

3. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie (polu biwakowym):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu (pola biwakowego)

4. Adres przedsiębiorcy: …………………………………………………………………………………………………..…
(kod pocztowy)

(miejscowość)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Nr telefonu: ……………………………………………………………nr faksu:……………………………………………..………………………………

5. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt / pole biwakowe* spełnia wymogi budowlane, sanitarne
i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Urząd Gminy Kije
NIP: 662-12-16-917, Regon: 000534776
E-PUAP: /KIJE/skrytka

konto Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy o/Kije:
06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

6. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach, opisie obiektu z deklaracją
spełnienia minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie,
zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
7. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie danych osobowych /
danych o obiekcie* w całości / w części* w zakresie informacji objętych kartą ewidencyjną dla celów
promocyjnych i naukowo-badawczych.
8. Stosownie do § 17 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (Dz. U. Nr 259, poz. 1553) zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany dot. świadczonych usług,
jak również zaprzestanie świadczenia usług.
9. Przyjmuję do wiadomości, że Wójt Gminy Kije jako organ prowadzący ewidencję, wykreśla zgłoszony
do ewidencji obiekt w trybie § 18 ww. Rozporządzenia.

……………………….…………………………………………………………..
(pieczątka imienna, czytelny podpis właściciela,
Zarządzającego lub dzierżawcy obiektu / pola biwakowego)
*niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Opis obiektu
2. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.
3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404
Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania
Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku w sprawie o wpisanie do ewidencji innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie zgodnie z ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2019r, poz.
238), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (UE 2016/679). Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem
ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie danych
osobowych niezbędnych do jego realizacji.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz dane nie
będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres
przechowywania danych.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
………..……………………………………………….
Data i czytelny podpis

Urząd Gminy Kije
NIP: 662-12-16-917, Regon: 000534776
E-PUAP: /KIJE/skrytka

konto Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy o/Kije:
06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

