Wieluń, dn….........................
..............................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa osoby prawnej)

..............................................................................
(adres siedziby)

..............................................................................
(nr telefonu)

Urząd Miejski w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
ZGŁOSZENIE
zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
Proszę o dokonanie zmiany w następujących zezwoleniach na sprzedaż napojów
alkoholowych:
numer zezwolenia.........................................................................................................................
numer zezwolenia.........................................................................................................................
numer zezwolenia.........................................................................................................................
w punkcie handlowym.................................................................................................................
Rodzaj zmiany:
1. adres siedziby:
Wykreślić......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
wpisać............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. zmiana nazwiska / zmiana nazwy firmy*
wykreślić.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wpisać............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Inne zmiany (załącznik: odpowiedni dokument potwierdzający zmianę):
wykreślić.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wpisać............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Decyzję potwierdzającą zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych odbiorę**:
- osobiście
- za pośrednictwem poczty przesłane na wskazany adres
......................................................................................................................................................

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
____________________________________________
* niepotrzebne skreślić
** właściwe podkreślić

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.

