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Łęczyca, dnia ……………………………………………………
Burmistrz Miasta Łęczyca
ul. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c)

powyżej 18% zawartości alkoholu.*

* właściwe podkreślić
Oznaczenie przedsiębiorcy:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………

tel. ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa i siedziba firmy: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej: ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Należy załączyć dokumenty wymienione na odwrocie!

……………………………………………………………
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

(podpis wnioskodawcy)

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą
spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) Urząd
Miejski w Łęczycy informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łęczyca reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Łęczyca
z siedzibą w Łęczycy, ul. Marii
Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@leczyca.info.pl
lub epuap.gov.pl skrytka /d39r7rq9o6/SkrytkaESP; lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego
w Łęczycy wskazany powyżej.
2. Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z
art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholi (art. 11 i art. 18 ustawy z

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z póżn. zm)
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego
e. prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie
wskazanych w 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy
znajdują się pod adresem: http://bip.leczyca.info.pl/?c=373

