
* dane podawane dobrowolnie, podanie numeru telefonu lub e-maila umożliwi kontakt z Państwem, przyśpieszy wyjaśnianie 
ewentualnych wątpliwości,   a także pozwoli na szybkie poinformowanie o przyznanym zezwoleniu. 

** niepotrzebne skreślić 
***  w przypadku oświadczenia składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 

17,00 zł 
 
 
 

 

                                                                                                   ........................................, data................ 
..................................................... 
 
..................................................... 
(nazwa przedsiębiorcy prowadzącego 
  działalność gospodarczą) 
 
NIP.............................................. 
 
         

               (nr telefonu*)                   

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                           
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm. ), o ś w i a d c z a m,                         
że w prowadzonym przeze mnie sklepie/lokalu** gastronomicznym zlokalizowanym: 
 
....................................................................................................................................................... 

( nazwa punktu sprzedaży, adres) 
 

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto                                        
(z  podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym) w roku 2019 wyniosła: 
 

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

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

słownie złotych..................................................................................................................................................... 

 
- dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu pow. 4,5% do 18%                 

(z wyjątkiem piwa)    

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

słownie złotych..................................................................................................................................................... 

 
-    dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu powyżej  18%  
 

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

 słownie złotych................................................................................................................................................... 
 
W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zawierająca 
VAT i akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo oraz 
rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za przedstawienie 
fałszywych danych, tj. cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 2277                 
z późn.zm.). W przypadku posiadania dwóch zezwoleń tej samej kategorii w danym roku należy wypełnić 
dodatkowy formularz oświadczenia. 

 

                                                                              ...…............................................................... 
                                                                            (data i podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika***) 
 

zł gr 

zł gr 

zł gr 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1,), informuję, że: 
 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą                
w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem, tel. 18 440 10 35. 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterlę, e-mail: 
rkoterla@gminagrodek.pl, tel. 18 440 10 35 wew.18. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 

c) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  z  art. 11¹ ust.            
4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277               
z późn. zm.), którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 2277 z późn.zm.). 

e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający  z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 553 z poźn. zm.). 

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

• żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych; 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

h) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia opłaty za korzystanie              
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 606-950-000. 

j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


