Młodzieszyn, ……..........................
WNIOSEK
O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - ORGANIZOWANIE PRZYJĘĆ
zawierający:
do 4,5% alkoholu oraz piwa*
powyżej 4,5% (oprócz piwa) do 18% alkoholu*
powyżej 18% alkoholu*
1/ imię i nazwisko/oznaczenie przedsiębiorcy ...........................................................................................................................
2/ adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................
3/ siedziba firmy ........................................................................................................................................................................
4/pełnomocnicy .........................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania)
5/ numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub w CEIDG......................................................................................................
6/ przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z PKD ..........................................................................................................
7/ adres punktu składowania napojów alkoholowych .............................................................................................................
8/ numer telefonu, emaila ………………………………………………………………………………………………………………
Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona:
a/ w bufecie
b/ na stoisku
zlokalizowanym w .................................................................................................................................................................
na terenie ..............................................................................................................................................................................
w godzinach ..........................................................................................................................................................................
Impreza pod nazwą ...............................................................................................................................................................
organizowana jest przez ........................................................................................................................................................

..........................................
Czytelny podpis
Do wniosku należy dołączyć:
1/ kserokopię posiadanego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
(w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Młodzieszyn wystarczy podać tylko numer zezwolenia)
2/ pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00zł
Uwaga!
1) Jednorazowe zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
2) Jednorazowe zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni
3) Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia
w wysokości:
- 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
- 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
- 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu


niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
VIII. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Młodzieszyn z siedzibą w 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.
IX.
Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej
adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
X.
Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane Pani/Pana reprezentantów lub
pełnomocników, pracowników, a także innych osób, w celu przeprowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
W przypadku przetwarzania danych, wykraczających poza wymóg ustawowy, realizację zadania publicznego lub sprawowania władzy publicznej,
a zawartych w formularzu składanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych dla zrealizowania określonego we wskazanych przepisach
celu oraz przyspieszenia postępowania, przetwarzanie będzie możliwe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres
zawartej umowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez okres wskazany w przepisach
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
XI.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze.
XII.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
9. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
11. prawo do przenoszenia danych;
12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
XIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, podanie danych jest
dobrowolne.
XIV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Młodzieszyn, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, moich danych osobowych
wykraczających poza wymóg ustawowy, realizację zadania publicznego lub sprawowania władzy publicznej, a zawartych w formularzach
składanych w celu przeprowadzenia postępowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia
26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), dla
potrzeb niezbędnych dla zrealizowania określonego we wskazanych przepisach celu oraz przyspieszenia postępowania.
………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika

