Ornontowice, dnia ....................................

........................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................
(adres zamieszkania)

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

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony o odpowiedzialności wynikającej z art. 18 ust. 10 pkt 5 i ust. 11 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci cofnięcia posiadanych
zezwoleń oraz 3 – letniej karencji w ubieganiu się o ponowne zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,

Oświadczam, że wartość sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje
alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego)
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w prowadzonym przeze mnie punkcie:

.........................................................................................................................................................
(sklep, lokal – podać nazwę i adres)
w roku poprzednim, tj. 2018 wyniosła:
- dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa ..................................... zł
- dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ......................... zł
- dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu ............................. zł

Ww. oświadczenie składam w związku z art. 11 1 ust. 4 Ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 2137 z późn. zm).

....................................................
(podpis składającego oświadczenie)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres, siedziba, nr NIP, adres punktu sprzedaży):
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 Wójt Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a, e-mail:
ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w
art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon,):
Zgodnie z art. 7 ust. 1-4 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) wyrażam dobrowolnie zgodę na:
1. Podanie danych dodatkowych do przetwarzania danych, które posłużą wyłącznie usprawnieniu kontaktu i komunikacji pomiędzy organem, a wnioskodawcą
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

