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WA/11 
               Słubice, dnia ………………… 

……………………………………………………. 
(imię i nazwisko rolnika/ przedsiębiorcy)  

 

NIP: ………………………………………………………………………………..….……. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
……………………………………………………………..… 
(nr  telefonu / faksu)* 

 
 

BURMISTRZ SŁUBIC 
 

Wydział Administracyjny 
                  

 
ZGŁOSZENIE ZMIANY 

wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie  

 

Lp.  
Zgłaszam zmianę do wpisu nr …………..….. o:1 
 

 

1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich 
 
od dnia ……………………. 
 

  

2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o 
zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu 
kategorii  
 
 

 

3. zmianie działalności sezonowej na stałą  lub  stałej na 
sezonową  

 

4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek 
mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru 
telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie 
numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz 
adresu strony internetowej  
 

 

 
1Zaznaczyć  „X”  - dokonanie zmiany i opisać zmianę poniżej  
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5. zmianie zakresu świadczonych usług, w tym 
gastronomicznych 
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ 
prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 
o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. 
Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa wyżej. 

 
 
                                                                   …………………………………….……..   
                                                                                   (czytelny podpis rolnika/przedsiębiorcy) 
 
 
 
 
* podane dane są dobrowolne i służą do kontaktów z urzędem 
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Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 zwanego dalej RODO, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Słubice z siedzibą w Słubicach ul. 

Akademicka 1, tel. kontaktowy: 95 737 20 00. 

2. W sprawach z zakresu danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją złożonego przez 

Pana/Panią wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 

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

hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie  i art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych   

• organy kontrolne, nadzorcze oraz audyt 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 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.  

6. Pana/Pani posiada prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii  oraz możliwości ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem 

– prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych  

• wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa; odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku. . 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a RODO), podanie przez Pana/Panią danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

 

………………………………………….. 

               Otrzymałem/łam 
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