
      

                                                                      Laskowa , ..................................... 

 

Wniosek 
o wydanie zezwolenia

 
 na sprzedaż/podawanie

*
 napojów alkoholowych: 

                            □ Detal (przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży)   

   □ Gastronomia (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży)     

  

□ A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 

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

□ C) zawierających powyżej 18% alkoholu 
właściwe zaznaczyć „X” 

 

od dnia …………………………………………………………………………………………………… 

1. Przedsiębiorca 

 

...................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

....................................................................................................................................................... 
(siedziba i adres )                            ( przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i nazwiska adres/y/ zamieszkania) 

 

2.Numer telefonu kontaktowego..............................................................................................  

 

3. Numer identyfikacji podatkowej – NIP lub  KRS..................................................... 

 

4. Przedmiot działalności gospodarczej....................................................................................  

....................................................................................................................................................... 
(rodzaj placówki – branża, nazwa, - sklep, zakład gastronomiczny) 

5. Adres punktu sprzedaży ……………………………………………………………………  

 

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 

 

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

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa z siedzibą                             

w 34-602 Laskowa   643, osobą do kontaktu   w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laskowa , z którym można się 

kontaktować na adres : inspektor@cbi24.pl 

2.Dane    osobowe    przetwarzane będą    w celu prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych   i przechowywane będą    zgodnie   z Rozporządzeniem   

Prezesa Rady Ministrów w sprawie   instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których 

zostały pierwotnie zebrane. 

4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 

5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Przekazywanie przez Wójta Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie                        

w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego                

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl


 

 

 

 

 

 

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , nie podanie danych uniemożliwi 

realizację czynności o które, Pan/Pani wnosi. 

 

……………………………………………        …………………………………………… 

            (data)     (własnoręczny podpis) 

                     

 
 

Załączniki: 

1.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

2.Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 

sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

3.Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której 

mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225). zgodnie z wyjaśnieniem PWSSE w Krakowie informuje 

się, że należy każdorazowo przedkładać aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru 

zakładów, które jest potwierdzeniem, że zakład nadal funkcjonuje i znajduje się pod bieżącym 

nadzorem sanitarnym oraz ,że w stosunku do danych zawartych w wydanej poprzednio decyzji 

zatwierdzającej nie nastąpiły zmiany istotne dla wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

* niepotrzebne skreślić
 


