Czechowice – Dziedzice, dnia ..............................................

.........................................................................................
(imię, nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................................................
(siedziba i adres przedsiębiorcy)

.........................................................................................
NIP oraz Numer KRS (o ile przedsiębiorca taki posiada)

.........................................................................................
(numer tel. kontaktowego, adres poczty elektronicznej - za zgodą przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych:
........................................................................................................................................................................................................
(nazwa punktu)
........................................................................................................................................................................................................
(adres punktu sprzedaży)
Uprzedzony o odpowiedzialności wynikających z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust 11 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) w postaci cofnięcia
posiadanych zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenia na sprzedaż napojów
1
alkoholowych, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oświadczam, że wartość sprzedaży* poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto, w roku 2018 roku
wyniosła:
-

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ........................................................................................................ zł
słownie:...................................................................................................................................................................

-

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ............................................................................. zł
słownie:...................................................................................................................................................................

-

powyżej 18% zawartości alkoholu ....................................................................................................................... zł
słownie: ..................................................................................................................................................................

.......................................................................
(czytelny podpis przedsiębiorcy)
Wyjaśnienie:
*wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od
1
towarów i usług oraz podatku akcyzowego, (art. 2 ust. 8 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ
zezwalający jest upoważniony do kontroli zasad i warunków korzystania z zezwolenia, prosimy zatem o zachowanie
dokumentów, na podstawie których została ona wyliczona.
Opłatę można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach lub na konto: Gmina
Czechowice – Dziedzice, Pl. Jana Pawła II 1; 43-502 Czechowice – Dziedzice PKO Bank Polski S.A. Oddział
w Czechowicach – Dziedzicach, Nr 68 10201390 0000680200249680.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w CzechowicachDziedzicach jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
pl. Jana Pawła II 1;
 Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
numerem telefonu 32 21 47 153;
 dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikającymi z zadań
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa;
 kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane określa rozporządzenie
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;
 osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych;
 osoba, której dane osobowe Administrator pozyskał od tej osoby, ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie dalszych czynności;
 Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
Czy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wyraża
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1, w celu realizacji zadań Biura ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
TAK

NIE

………………………………………………
(data i czytelny podpis)

□ – właściwe zaznaczyć „X”

