Miejscowość:

dnia:

Burmistrz Miasta Złotowa
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte
organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
o zawartości powyżej 18% alkoholu
Wnioskowany okres ważności zezwolenia od dnia

do dnia

( maksymalnie do 2 lat)

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość:

- ulica:

kod pocztowy:

nr budynku:

nr lokalu:

- województwo :
3. Dane pełnomocnika:
- imię i nazwisko:

- adres zamieszkania:

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (należy uzupełnić jeśli
przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS):
KRS:
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
NIP:
6. Przedmiot działalności gospodarczej:
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7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

podpis składającego wniosek………………………………………………………

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400
Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400
Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o
wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na
dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o
zawartą z nim umowę. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować
może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie danych jest warunkiem realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137
ze zm.).

Złotów, dnia......……….......................

……..….......... ................................................
czytelny podpis
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