Sucha Beskidzka, dn…………..

detal/gastronomia*

Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :





zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
zawierających powyżej 18% alkoholu

przeznaczonych do spożycia :



1

w miejscu sprzedaży
poza miejscem sprzedaży
Przedsiębiorca :

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)
.....................................................................................................................................................................................
(siedziba i adres)

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

2

Numer z rejestru przedsiębiorców
.............................................................................................................................
(KRS, informacja o wpisie w CEIDG)

3

Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy.........................................

4

Przedmiot działalności gospodarczej (rodzaj placówki – branża, nazwa)
.............................................................................................................................

5

Adres i nazwa punktu sprzedaży i jego lokalizacja
(bud. mieszkalny wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne*)
.............................................................................................................................

6

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

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zamieszczoną
na odwrocie wniosku.
.............................................
(Podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XLI/339/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca
2018 r w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz wprowadzanie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie miasta Sucha Beskidzka, Uchwały Nr XXXIX/323/2018
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych;
2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z póżn. zm.).

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 2016r. 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.

