_____________________________
(miejscowość, data)

____________________________
(pieczątka wnioskodawcy)

Burmistrz Pisza
ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU OBIEKTU,
W EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2211
z późn. zm.), w związku z § 17 ust. 1 pkt 2, 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) zgłaszam zmianę
wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
w następującym zakresie:
Karta ewidencyjna nr………………………
1. .……………………………………………………………………………………………
zmienić na:
.……………………………………………………………………………………………
2. .……………………………………………………………………………………………
zmienić na:
……………………………………………………………………………………………..
3. .……………………………………………………………………………………………
zmienić na:
……………………………………………………………………………………………..

………………………………………..
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 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) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200
Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem
email: inspektor@pisz.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu
Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 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),
 art.6-10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

_________________________
(czytelny podpis)

