
…………………………………….     Gizałki, dnia ………………………….. 
      /Imię i nazwisko, nazwa firmy/ 
 

……………………………………. 

           /Adres/ 

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

       WÓJT GMINY GIZAŁKI 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYGASZENIE ZEZWOLENIA 

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

 

 

Niniejszym oświadczam, że z dniem  ..................................... rezygnuję/zrezygnowałem/am ze 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających.: 

□ A) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo*, Nr zezwolenia........................................

□ B) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa )*, Nr zezwolenia........................

□ C) powyżej 18% zawartości alkoholu*, Nr zezwolenia....................................... 

właściwe zaznaczyć X 

 

 

w punkcie sprzedaży w …..................................................................................................................  

 

Rezygnuję z powodu.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

        …....................................................... 

         podpis przedsiębiorcy 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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, 

zwanym dalej RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy  

w Gizałkach jest Wójt Urzędu Gminy z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: 

inspektor@osdidk.pl 

  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów 

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami ), Uchwały Rady Gminy nr 

XXXV/194/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana 

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, 

w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane 

te powierzane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z Rozporządzeniem 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,                    

a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach 

określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 

była wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Pani/Pana dane są niezbędne, aby wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością zrealizowania złożonego wniosku o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podanie danych osobowych jest 

obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 

będą wykorzystywane do profilowania. 

 

……………………………………… 

                                                                                                                         (data i podpis)  

 

mailto:inspektor@osdidk.pl

