
Przedsiębiorca

......................................................     Chełmek, dnia  .......................................

 Siedziba i adres przedsiębiorcy

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

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

   O Ś W I A D C Z E N I E

Uprzedzony  (a)  o  konsekwencjach  za  podanie  nieprawdziwych  danych,  wynikających  z  art.18
ust.10 pkt.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oświadczam, że w prowadzonej placówce
handlowej / lokalu gastronomicznym w 
..................................................przy ulicy  .........................................................................................

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto / z podatkiem
VAT i akcyzowym/ w  roku  2021 wyniosła:

1. dla napojów alkoholowych kat. A. tj.  o zawartości alkoholu do 4,5%  oraz  na piwo :

zezwolenie nr .................................................................................. - ............................................. zł

/słownie:...............................................................................................................................................

2.  dla  napojów  alkoholowych  kat.  B  tj.  o  zawartości  alkoholu  powyżej  4,5%  do  18%
z wyjątkiem piwa :

zezwolenie nr ............................................................................. - .................................................. zł

/słownie:...............................................................................................................................................

3. dla napojów alkoholowych kat. C tj. o zawartości  alkoholu powyżej 18% :

zezwolenie nr .............................................................................. - ................................................. zł

/słownie:...............................................................................................................................................

W  przypadku  posiadania  dwóch  zezwoleń  tej  samej  kategorii  w  danym  roku  (kontynuacja
działalności) należy podać dwa numery.

Jednocześnie informuję, że do rozliczenia mnie z podatku VAT, właściwym jest Urząd Skarbowy 

mieszczący się …..............................................................................................................................
 

/czytelny podpis przedsiębiorcy /



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK

Zgodnie z  art.  13 ust.  1 i  ust.  2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Chełmka  z siedzibą w Chełmku ul. Krakowska 
11 e-mail: urzadmiejski@chelmek.pl tel.33 844 90 00 fax 33 844 90 19

2. Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych.  Z inspektorem możesz się kontaktować , e-mail: 
iod@chelmek.pl lub pisemnie na adres Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu;

- prowadzenia postępowania o wydanie  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży alkoholu
4. Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych będzie na podstawie przepisów prawa tj. ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy licząc od 1 stycznia kolejnego roku 
kalendarzowego po zakończeniu  sprawy.

6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;

– prawo dostępu do twoich danych osobowych

– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

– prawo żądania uzupełnienia nie kompletnych danych osobowych

– prawo do żądania ograniczenia Twoich danych osobowych

– prawo do wycofania zgody

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

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

              (Czytelny podpis)
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