WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej: ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej: ...........................................................
..................................................................................................................................................................................
NIP: .................................................................................Telefon kontaktowy: ..........................................................
2. Pełnomocnik (imię, nazwisko, adres zamieszkania): ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe „X”):
handel

gastronomia
„A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
„B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
„C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców, albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
albo w ewidencji działalności gospodarczej: .........................................................................................................
5. Przedmiot działalności (rodzaj, branża oraz nazwa lokalu): .............................................................................
................................................................................................................................................................................
6. Dane obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych:
a) adres punktu sprzedaży:...............................................................................................................................
b) godziny funkcjonowania ……………………………………………………………………………………………
7.

Wnioskowany termin rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych ……………………………………………

8. Czy w punkcie była prowadzona sprzedaż alkoholu (zaznaczyć właściwe „X”):
placówka nowo uruchamiana
kontynuacja działalności
9. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
................................................................................................................................................................................
10. Oświadczam, iż znane mi są przepisy dotyczące detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych i zapoznałem
podległy mi personel z zasadami dotyczącymi detalicznego obrotu napojami alkoholowymi.
Pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
zeznań
wynikającej
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych w niniejszym wniosku
informacji.

Wieluń,…………..…………………
data

……….………….................................
podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Do wniosku należy dołączyć:
1)
2)
3)

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
decyzję właściwego państwowego 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487z późn. zm.).

Wniosek należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym UM w Wieluniu, Obsługa Kancelaryjna, Ratusz pok. nr 1w terminie 30 dni przed
terminem planowanego rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż
napojów alkoholowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres (obwiązywania zezwolenia + 3 lata).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

