Frysztak, dnia ……………….………….

Podmiot wnioskujący o zezwolenie:

…………………………………………………………….……
……………………………………………………………….…
Siedziba i adres wnioskodawcy:
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….….
Telefon i fax: …………...….…………………………..…….…
e-mail: ….…………………………………………………….…

Wójt Gminy Frysztak

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wnioskuję o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zaznaczyć X):

A
B
C

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

przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży

poza miejscem sprzedaży

1. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym: ………………..…….
2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………….…………………..………………
3. Nazwa imprezy: .........................................................................................................................
4. Organizator imprezy: .................................................................................................................
5. Miejsce imprezy: ........................................................................................................................
6. Czas trwania imprezy, data, godziny: ………………................................................................
7. Oświadczam, że powyżej opisana impreza (zaznaczyć X):
podlega
nie podlega
przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 ze
zmianami).

8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny): ........................
……………………………………………………………………………………………………..
9. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
………...................……………………………………………………………………..…………
10.

Pełnomocnik – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy:

………………...……………………………………………………………………………...…………………....…..
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty
skarbowej w kwocie 17 zł, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2018r., poz.1044 ze zmianami).

11.

Oświadczam, iż posiadam opłacone na rok bieżący zezwolenie/a na sprzedaż/podawanie*

napojów alkoholowych nr** ....................................................................................................
12.

Przedmiot działalności gospodarczej: ……………………………………………………

..................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
1. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż bądź na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
2. Kserokopia zezwolenia wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z
zezwolenia*
* - dotyczy wnioskodawców posiadających zezwolenia wydane przez inny organ zezwalający niż Burmistrz
Strzyżowa
** - Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Frysztak wystarczy podać tylko ich
numery.

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- za zezwolenie typu A - napoje zawierające do 4,5% alkoholu i piwo – 43,75 zł
- za zezwolenie typu B - napoje zawierające od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł
- za zezwolenie typu C - napoje zawierające powyżej 18% alkoholu - 175 zł

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Frysztak z siedzibą: Frysztak, ul. Ks. Wojciecha
Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel: 172777110. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych – Patryk Filip za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celach prowadzenia postępowań w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń, przeprowadzania kontroli przestrzegania
zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży,
tworzenia naliczeń opłat oraz spełnienia innych wymogów i wykonania przez organ zadań wynikających z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu prowadzenie postępowania.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, również na
podstawie umów powierzenia. Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
wymogiem ustawowym, niepodanie danych skutkuje niemożnością realizacji ww. celów. Dane udostępnione przez
Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

