..........................................................
(dane przedsiębiorcy)

Michałowice, dnia…….................

..........................................................
( adres zamieszkania lub siedziba )

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu (niepotrzebne skreślić):
- do 4,5% alkoholu, oraz piwa - A
- od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - B
- powyżej 18% alkoholu - C
2. Oznaczenie przedsiębiorcy, siedziba i adres ………………..……………………………..
........................................................................................................................................
Pełnomocnik (imię, nazwisko, adres zamieszkania) ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców …………………………………………………………
4. Przedmiot działalności gospodarczej ………………………………………………………..
........................................................................................................................................
5. Adres punktu sprzedaży ………………………………………………………………………
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
1.
2.
3.
4.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych.
Pisemna zgoda 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz.149 z późn. zm.).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1
(32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

