Lisia Góra, dnia ................................
URZĄD GMINY LISIA GÓRA

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*,
w miejscu sprzedaży*
1.Oznaczenie przedsiębiorcy (firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą):
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
jego siedziba i adres:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
w przypadku ustanowienia pełnomocników ich PESEL, imiona, nazwiska i adres zamieszkania:
............................................................................................................................................................................................................
2.Oznaczenie rodzaju zezwolenia:
a/ do 4,5% alkoholu oraz piwo*
b/ pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)*
c/ pow. 18% alkoholu*
3.Rodzaj placówki, adres:
............................................................................................................................................................................................................
4.Adresy punktów składowania napojów alkoholowych (magazynów dystrybucyjnych):
............................................................................................................................................................................................................
5.Numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sadowym (dot. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS):
............................................................................................................................................................................................................
6.Przedmiot działalności gospodarczej (rodzaj placówki-branża, nazwa):
............................................................................................................................................
7.Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) .......................................
8.Dane nieobowiązkowe (Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie ułatwi kontakt
z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy):
Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………………………………….….
Adres do doręczeń*………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

załączniki:
1/ dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2/ pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3/ decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 i 1669 z późn zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY LISIA GÓRA W ZWIAZKU Z REALIZACJĄ USTAW
W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra zwany dalej:
„Administratorem”. Można się z nim skontaktować pisząc na adres: ug@lisiagora.pl lub
telefonując pod numer: 14 6784678/ Można skontaktować się
z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc
na adres e-mail: ido@lisiagora.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przepis prawa pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych
z realizacją ustawy o ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.2016.487j.t. z późn. zm./ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na
podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane jedynie podmiotom upoważnianym na podstawie
przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, stosowanie do art. 22 RODO, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

