Pakość, dnia …….................................
.............................................................................
(imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa przedsiębiorcy/
nazwa osoby prawnej)

.............................................................................
(siedziba i adres – w przypadku osób fizycznych
w tym wspólników spółki cywilnej – adres/y/
zamieszkania)

.............................................................................
( adres punktu sprzedaży, którego składane oświadczenie dotyczy)

NIP .....................................................................
.............................................................................
(numer telefonu kontaktowego (za zgodą przedsiębiorcy)

Urząd Miejski w Pakości

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ) oświadczam, że od dnia ……………………….
do dnia ………………………... wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych wyniosła:

1) napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz na piwo …….............................................. zł
słownie .....................................................................................................................................................
2) napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) .................................... zł
słownie ....................................................................................................................................................
3) napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu ................................................................... zł
słownie .....................................................................................................................................................
W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zwierająca podatek VAT
i akcyzę.
Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji
księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj. odpowiedzialności
wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi „zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...................................................
Czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ców)
lub osoby upoważnionej(ych)*
•
•

w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej-podpisy wszystkich wspólników
klauzula informacyjna na odwrocie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w
zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Pakość reprezentowana przez Burmistrza Pakości, 88-170 Pakość,
ul. Rynek 4, tel 52 566 50 24, e-mail: um@pakosc.pl .
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) powyżej 18% zawartości alkoholu,
- wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,
- wydania zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność
polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez
klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
-wydania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów ww. rodzajów napojów
alkoholowych,
- wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,
- wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż ww. rodzajów napojów alkoholowych,
jak
również
w
celu
realizacji
praw
oraz
obowiązków
wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych .
5) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym: Gminna
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości.
W uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane: Policji, Urzędowi Skarbowemu, Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Sądowi, Prokuraturze oraz innym organom władzy publicznej oraz
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym: podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, audytowe i prawne.
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