Sucha Beskidzka, dnia .....................
........................................................................................
/imię i nazwisko osoby składającej lub nazwa firmy/

........................................................................................
........................................................................................
/dokładny adres, miejscowość, ulica /osiedle/ nr lokalu, kod pocztowy
nr telefonu/

.........................................................................................
/nr opłaconych stałych zezwoleń/

Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz wszystkie rodzaje piwa
od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu
powyżej 18% alkoholu
Przeznaczonych do spożycia:
w miejscu sprzedaży
poza miejscem sprzedaży

podczas imprezy pod nazwą
.....................................................................................................................................................................
organizowanej w dniu...................................................................................................................................
w godzinach.................................................................................................................................................
na terenie.....................................................................................................................................................
Przedkładam następujące załączniki:
 zgodę organizatora imprezy,
 kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy
zezwoleń wydanych przez Gminę Sucha Beskidzka)
 zgoda właściciela lub użytkownika lokalu (terenu) stanowiącego punkt sprzedaży.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zamieszczoną na odwrocie wniosku.

................................................
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dotycząca postępowania w sprawie wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, mający siedzibę
w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych -e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl, tel. 33 874 95 54.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
4. Dane nie są przekazywane poza teren UE.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat zgodnie z przepisami prawa oraz
instrukcją kancelaryjną.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
7. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa.
9. Pani/a dane w procesie przetwarzania wniosku o wydanie zezwolenia oraz w trakcie postępowania,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

