Jasło, dnia

…………………..

…………………………………………….
(imię i nazwisko zgłaszającego)

…………………………………………….
(dane adresowe)

Burmistrz Miasta Jasła
ul. Rynek 12
38-200 Jasło

ZGŁOSZENIE
do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
na terenie Miasta Jasła
Na podstawie art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych oraz § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie.

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres / nazwa i siedziba przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie)

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

........................................................................................................................................
(nr NIP oraz nr wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada)

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)
zgłaszam stałe / sezonowe* (w okresie od .............................. do ..........................) świadczenie usług
hotelarskich w:

........................................................................................................................................
(rodzaj obiektu)

położonym przy ul. ....................................................................................................w Jaśle
liczba miejsc noclegowych stałych /sezonowych*
obiekt będzie działał pod nazwą
telefon, e-mail

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

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

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

adres strony internetowej

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

przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

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

…………………………………………….
(podpis zgłaszającego)
* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że obiekt w którym świadczone będą usługi hotelarskie spełnia wymagania budowlane,
sanitarne i przeciwpożarowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).
Zobowiązuję się przesyłać pisemne informacje o zmianach zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).

…………………………………………….
(podpis zgłaszającego)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
(podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła
z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych
osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email
iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań
Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz § 12 ust. 3 i § 16
ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w tym w związku z obowiązkiem
ewidencjonowania innych obiektów hotelarskich na terenie Miasta Jasła.
4. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla Administratora
w ramach stosownych umów.
6. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania
kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

