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          (miejscowość, data) 
 

Marszałek Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
 

 
WNIOSEK O WPISANIE JĘZYKA OBCEGO DO LEGITYMACJI PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO 

 
 

 
 ..................................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko) 

 
 
wnioskuję o wpisanie języka obcego …………………………………………………….…….   do legitymacji przewodnika górskiego 
 
…………………………………………………………………………  
(numer legitymacji przewodnika górskiego) 

 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
 
 
 
 
     
       ………………………………………………………………..………. 
                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

   
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, dane kontaktowe, ul. Piastowska 

14, 45-082 Opole, tel. 77 54 16 450,  
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl; 
Pani/Pana dane osobowe: 
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne 

przepisy art. 6 ust. 1 (lit a i c) oraz art. 9, ust.2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia 
ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

1) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także 
na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z 
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 
audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

2) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

3) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
 
 
 



 
 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawa z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673); 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 
 
 
 


