............................................................
(miejscowość, data)
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(ulica, nr domu, mieszkania)
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Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Departament Turystyki
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Proszę o poświadczenie znajomości języka ……………………………… w legitymacji:
- przewodnika górskiego nr .........................................
Załączniki :
1......................................
2.....................................

........................................
(miejscowość, data)

.................................
(podpis)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr
2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
poniżej jest Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46. Adres email:
kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych: e-mail: daneosobowe@slaskie.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) poświadczenia języka obcego w legitymacji;
b) archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 28 ustawy o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
w powiązaniu z § 7 ust.6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26.06.2014r. w sprawie
nabywania uprawnień przewodnika górskiego (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia);
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia).
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi
w zakresie prowadzonej korespondencji, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres nadania uprawnień przewodnika górskiego
i archiwizowane po zakończeniu działalności zgodnie z przepisami dot. archiwizacji przez okres min
25 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe poświadczenie języka obcego w legitymacji.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
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