
Wierzchosławice, dnia ……………………………

   Miejsce na pieczęć firmową przedsiębiorcy

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w 2019 roku

  Na podstawie art. 111  ust. 4, świadomy konsekwencji wynikających z  art. 18 ust.10 pkt. 5 oraz art.

18  ust.12  pkt.  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 t.j.  ), oświadczam, że wartość sprzedaży

napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych 

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

( rodzaj i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

wynosiła:

1) dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa 

     .............................................................................................................................................. złotych  

     słownie: ............................................................................................................................................

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

2) dla napojów alkoholowych powyżej  4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa )

     ............................................................................................................................................... złotych 
 
     słownie: .............................................................................................................................................

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

3) dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

     ............................................................................................................................................... złotych  

     słownie: .............................................................................................................................................

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

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

 (podpis przedsiębiorcy/ów/ lub podpis/y/ osoby/ób        
                                                                                                                  upoważnionej/ych do reprezentowania przedsiębiorcy)



WYLICZENIE  WYSOKOŚCI   NALEŻNEJ  OPŁATY  I  RATY

Rodzaje napojów Wartość sprzedaży Wysokość opłaty na 2020 r.

Napoje alkoholowe do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz piwa

Zezwolenie

Nr ……………………………………….

Ważne do……………………………….

I rata II rata III rata

Napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa)

Zezwolenie

Nr …………………………………….

Ważne do……………………………….

I rata II rata III rata

Napoje alkoholowe powyżej 18% 
zawartości alkoholu 

Zezwolenie

Nr …………………………………….

Ważne do……………………………….

I rata II rata III rata

OGÓŁEM 
OPŁATA
NA 2020 R

I rata II rata III rata

KLAUZULA INFORMACYJNA 



Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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)  (dalej:

RODO) informuję, że: 

 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  będzie  Wójt  Wierzchosławic  z  siedzibą

w Urzędzie Gminy Wierzchosławice (dalej: Wójt). Może się Pani/Pan z nami skontaktować

w następujący sposób: 

  listownie na adres: 33-122 Wierzchosławice 550 

  przez e-mail: ug@wierzchoslawice.pl 

  telefonicznie: (14) 631-90-30 

 

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych.  Jest  to  osoba,  z  którą  może  się

Pani/Pan  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych   z przetwarzaniem danych. Z inspektorem

można się kontaktować w następujący sposób: 

  listownie na adres: 33-122 Wierzchosławice 550 

  przez  e-mail: iod@wierzchoslawice.pl  

 

Dane osobowe uzyskane przez Wójta przetwarzamy w celu:

  wydania/zmiany zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  wydania/zmiany zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych 

  realizacji innych czynności urzędowych związanych z posiadanym zezwoleniem 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

   obowiązek prawny ciążący na Wójcie – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą

z  dnia    26  października  1982  r.   o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi 

 

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  organom  państwowym,

organom/podmiotom  administracji  samorządowej,  organom  ochrony  prawnej  (Policja,

Prokuratura,  Sąd)  oraz  zarządców/zarządów  wspólnot  mieszkaniowych.  W  pozostałym

zakresie Wójt nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców     w rozumieniu

art. 4 pkt 9 RODO. 

 

mailto:ug@wierzchoslawice.pl


Wójt w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych

do  państwa  trzeciego,  czyli  poza  obszar  EOG  (obejmujący  swym  zasięgiem:  Unię

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują

Wójtowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna). 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

Może Pani/Pan złożyć do Wójta wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

  sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

  usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie 

danych; 

  ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych 

osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

  dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych 

oraz   o kopię danych – art. 15 RODO); 

  przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio               

z naszym inspektorem ochrony danych.  

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193

Warszawa,    ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl  jeżeli uważa Pani/Pan,    że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa.   

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.  

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Wójta, w tym profilowaniu.

Data ……………………………….                          ……………………………………
                                                                                                    Podpis 
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