Lidzbark Warmiński ........................................
Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Detal -sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Gastronomia - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży
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. Oznaczenie przedsiębiorcy
.....................................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres)

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

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

4. Numer KRS ..............................................................................................................................
5. Przedmiot działalności gospodarczej..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(rodzaj placówki – branża, nazwa)

6. Adres punktu sprzedaży ......................................................................................................................
i jego lokalizacja....................................................................................................................................
(bud. mieszkalny jedno/ wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, inne)

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
....................................................................................................................................................................
8. Numer telefonu kontaktowego (za zgodą wnioskodawc w celu ułatwienia kontaktu)

..........................................................................................................................................................
9. Adres poczty elektronicznej (za zgodą wnioskodawcy w celu ułatwienia kontaktu)

............................................................................ ……………………………………………………………………………
Załączniki:
1 Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzja 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. U2018 r., poz.1541 i
1669)

*

o ile dotyczy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych –
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z siedzibą przy ul. Aleksandra
Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 7678500, um@lidzbarkw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – ul. A. Świętochowskiego 14, 11-100
Lidzbark Warmiński,, d.ejsmont@lidzbarkw.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 18 i 181 ustawy z dnia 6 marca 2018, ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.647) w
celu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży, oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
4. Odbiorcy danych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa . Dane
udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po wygaśnięciu lub cofnięcia zezwoleń licząc od początku
roku następującego po roku, w którym zostanie zlikwidowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych na skutek
wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na ich sprzedaż.
6. Prawo dostępu do danych osobowych
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto posiada Pan/Pani
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a skutkiem niepodania danych będzie
niewykonanie usługi.
9. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

……………………………………………………………………..
(data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

