Bielsk Podlaski dn. ...................
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)
„A” - do 4,5% zawartość alkoholu oraz na piwo;
”B” - powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);
„C” - powyżej 18% zawartości alkoholu.
Oznaczenie Przedsiębiorcy: ( imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba, adres:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada: …………………………
NIP: ………………………………………………………………………………….
Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, dokument pełnomocnictwa jako załącznik)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot działalności gospodarczej: (zaznaczyć właściwe):
handel detaliczny…………………………………………………………………………………………,
(nazwa placówki oraz rodzaj: np. sklep monopolowy)

czynny w godz.: …….- …….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
gastronomia……………………………………………………………………………………………….
(nazwa lokalu oraz rodzaj: np. pub, kawiarnia, bar, restauracja, klub, mała gastronomia)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Adres punktu sprzedaży………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego) :
...................................................................................................................................................................................
Do wniosku dołączam:
1.
2.
3.

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym;*
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia .

Uwagi: (adres do korespondencji) nr telefonu ………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej: RODO) informuję, że:
1.Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;

2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk
Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 85 731 81 39
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu prowadzenia spraw związanych
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- art. 18 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz Burmistrza
zadania z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: 3 lat (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych we wniosku
danych osobowych spowoduje, że brak będzie możliwości wydania zezwolenia.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

