Wieluń, ...............................................................

Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego
działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane
w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę:
A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
B) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
C) zawierających powyżej 18% alkoholu
1. Przedsiębiorca
..................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….....
(siedziba i adres przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…....
(adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej)

Pełnomocnicy .............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców ................................................................................................................................
(dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS)

3. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy ................................................................................
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki)

4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
..................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................
(imię(ona) i nazwisko(a) przedsiębiorcy(ów lub osoby upoważnionej)

.................................................................................................
(podpis(y) przedsiębiorcy(ów)lub osoby upoważnionej)
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5. Dane nieobowiązkowe*
Numer telefonu kontaktowego* ...............................................................................................................................................
Adres e-mail* ............................................................................................................................................................................................
Adres do doręczeń* …………………………………………………………………………………………………………………..
„*” – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą
w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Wielunia w zakresie: nr telefonu, adres e-mail i adres do doręczeń,
w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
............................................................................................................
(podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej)

□ - właściwe zaznaczyć „X”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Wielunia w zakresie: nr telefonu, adres e-mail i adres do doręczeń,
w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorcy związanej ze
sprzedażą napojów alkoholowych.

............................................................................................................
(podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub osoby upoważnionej)

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.
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