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                (miejscowość, data) 

   

 Marszałek Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
Wnioskodawca: (firma – w odniesieniu do osób prawnych Imię i nazwisko – w odniesieniu do osób fizycznych; 
Adres, numer telefonu, fax, adres e-mail) 

 
ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI  

ORGANIZATORA TURYSTYKI I/LUB PRZEDSIĘBIORCY UŁATWIAJĄCEGO NABYWANIE POWIĄZANYCH 
USŁUG TURYSTYCZNYCH 

 
 Zawiadamiam o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i/lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych od dnia ………………..………, dotyczącego wpisu  

Nr …..…. w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych Województwa Opolskiego.  

 
 
 
 

.............................................................................................. 
(czytelny podpis wnioskodawcy, w przypadku osoby  

prawnej podpis osoby upoważnionej do jej reprezentowania) 
 

Załącznik: 
Oryginał lub potwierdzony przez podmioty, które go podpisały odpis umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy 
gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, jeżeli termin obowiązywania poprzedniej umowy już 
upłynął lub oświadczenie o przyjmowaniu wszelkich wpłat klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi 
na rachunek powierniczy w przypadku przedsiębiorcy wykonującego usługi turystyczne wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
POUCZENIE: 
1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 

miesięcy (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).  
2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych 

usług turystycznych, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany 
zawiadomić pisemnie Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia 
zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych (art. 26 ust. 1 ustawy dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych). 

3. Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych 
z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych (art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o  imprezach turystycznych i 
powiązanych usługach turystycznych). 

4. Obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego, nie ma zastosowania do przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez 
niego wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych). 

5. W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, po upływie okresu zawieszenia organ 
prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). 

6. Niniejsze zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej. 



  
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Informuję, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 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 Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych  i powiązanych usługach turystycznych). 

2) 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); 

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

4) 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. 
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. 
 
 
 
 

                                                                                               
......................................................................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy, w przypadku spółek prawa handlowego              
podpis zgodny ze sposobem reprezentacji podmiotu) 

 

 
 
 

 


