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GMINA/MIASTO DATA (dzień-miesiąc-rok) KOD 1 KOD 2 

    

 

Składający:  Właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów, obiektów 

wypoczynkowych, rekreacyjnych, gastronomicznych, przewodnicy, itp.  
 

Miejsce składania: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, Biuro  
Promocji, Kultury i Turystyki III piętro, tel. 18 3337 901,  PCIT 18 3375 800. 

 

Sposób składania:  listownie lub osobiście 
 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 
Nazwisko 

Imię 

Nazwa firmy/gospodarstwa agroturystycznego/obiektu 

Określenie prowadzonej działalności/oferowanych usług 

 
II. DANE KONTAKTOWE OBIEKTU 

 
Miejscowość, ulica Nr domu/Nr lokalu Gmina/Miasto 

Kod pocztowy Poczta 

Telefon kontaktowy Fax Komunikator internetowy (nr GG, Skype) 

E-mail Adres strony www 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie wyżej danych osobowych, w celu 
publicznego udostępnienia (www, ulotek), a w związku z promocją Powiatu Limanowskiego)         

i potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedstawioną mi klauzulą informacyjną. 

 
miejscowość data imię i nazwisko podpis 
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III. DODATKOWE INFORMACJE O OBIEKCIE, FIRMIE, PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI, ŚWIADCZONYCH USŁUGACH ITP.  
 
 

 
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 (…) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i jego załącznikach jest Starostwo Powiatowe, 

ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa 
2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia ich na stronie www Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

zamieszczania w publikacjach, folderach, aplikacjach, ulotkach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz do 
celów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione publicznie. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją 

kancelaryjną dla organów powiatu. 
6. Posiada Pani/ Pan prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 


