
Szanowni Państwo! 

Jeśli prowadzicie hotel, pensjonat, agroturystykę, dom wypoczynkowy bądź kwaterę prywatną na 

terenie Gminy Milówka i chcą Państwo, aby wasz obiekt znalazł się w bazie noclegowej Gminy Milówka, to 

zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. 

  

Informacje odnośnie Państwa obiektu zostaną bezpłatnie umieszczone na stronie: 

http://milowka.pl/baza-noclegowa - główna baza noclegowa Gminy Milówka 

Odnośniki do strony bazy i krótka informacja o obiekcie będzie dostępna również na stronach:  

http://gok.milowka.pl/noclegi 

https://www.facebook.com/Informacja-Turystyczna-w-Milowce 

 

Zainteresowane osoby prosimy o dokładne wypełnienie formularza, podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz odesłanie skanu na adres: milowka.gok@gmail.com w terminie do 22 marca 

2021 roku.  

W załączniku prosimy o przesłanie maks. 5 zdjęć obiektu (najlepiej w wersji poziomej). Jedno ze zdjęć 

będzie umieszczone na głównym profilu a pozostałe w treści informacji o obiekcie.    

 

Zachęcamy do zgłaszania obiektów!  
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Baza noclegowa Gminy Milówka  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa obiektu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres obiektu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

strona www:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Udogodnienia (proszę zaznaczyć jeśli występują w Państwa obiekcie) 

o plac zabaw 

o Wi-Fi 

o Wypożyczalnia rowerów 

o Wyżywienie w obiekcie 

o Miejsce na grill/ ognisko 

o Bezpłatny parking przy obiekcie 

o Sauna 

o Udogodnienia dla niepełnosprawnych 

o Inne występujące udogodnienia, jakie? 

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

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

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

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

Informacje ogólne: (krótki opis obiektu zachęcający do wypoczynku) 

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

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

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

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

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

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

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

Imię i Nazwisko, nr telefonu osoby do kontaktu (weryfikacja danych, aktualizacje) 

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

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

 



o Wyrażam zgodę na udostępnienie treści zawartej w formularzu, przesłanych zdjęć oraz informacji 

zawartych  na stronie internetowej obiektu dla promocji obiektu na stronach: http://milowka.pl/baza-

noclegowa, http://gok.milowka.pl/noclegi, https://www.facebook.com/Informacja-Turystyczna-w-

Milowce 

 

 Data i podpis  

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 

119) „ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku informuję, że : 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1, 34-360 

Milówka.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce telefonicznie pod nr.(33) 863 73 

99, e-mail: gok.milowka.iodo@interia.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu umieszczenia informacji w bazie noclegowej Gminy Milówka, na 

stronach: http://milowka.pl/baza-noclegowa, http://gok.milowka.pl/noclegi, 

https://www.facebook.com/Informacja-Turystyczna-w-Milowce  

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda.  

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu Wójtowi Gminy Milówka oraz zostaną 

umieszczone na ogólnodostępnych stronach  http://milowka.pl/baza-noclegowa, 

http://gok.milowka.pl/noclegi, https://www.facebook.com/Informacja-Turystyczna-w-Milowce 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

8. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamieszczenia informacji w bazie 

noclegowej Gminy Milówkach.  

9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu odwołania zgody.  


