Zawonia, dnia …………………….
Wnioskodawca: imię i nazwisko, firma:
………………………………………………...
Adres : ………………………………………..
…………………………………………………
nr telefonu:…………………………………….

Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku …………
w punkcie (adres)………………………………………………………………………………..
zezwolenie(a) Nr………………………………………………………………………………...
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 227 z późn. zm.) zw. dalej Ustawą

Oświadczam, że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych wynosiła:
▪

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

zł

gr

▪

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

zł

gr

powyżej 18% zawartości alkoholu

zł

gr

▪

Niniejsze oświadczenie składam świadomy(a) skutków wynikających z art.18 ust.10 pkt.5
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (Dz. U. z 2019 poz.2277).
/”art.18 ust.10 pkt.5/ zezwolenie, o którym mowa w ust.1 organ zezwalający cofa w przypadku: przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art.111 ust.4”/.

...............................................................................................

Czytelny podpis i pieczęć imienna
osoby składającej oświadczenie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka Adamaszka, z którym można kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub telefonicznie +48 608 294 903 .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu: przeprowadzania postępowania związanego z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Zawonia, przeprowadzania postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, przeprowadzania i weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wydania zaświadczenie potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń., na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 14 czerwca 1960. Kodeks
postępowania administracyjnego zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być́ : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w
ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania
nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpatrzenia o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

…………………………………….………………………..
(miejscowość, data podpis osoby składającej oświadczenie)

