
Wniosek 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć: 

 
1.Oznaczenie rodzaju zezwolenia:*   A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 

                   B - powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu(z wyjątkiem   
                                                                                     piwa), 

                                                                      C - powyżej 18% zawartości alkoholu        (wstaw  x)         
 
2.Oznaczenie przedsiębiorcy:  ……………………………………………………………………………………………………………………….…... 

(nazwisko i imię 

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
(pełna nazwa przedsiębiorstwa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby lub adres zamieszkania przedsiębiorcy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer telefonu kontaktowego :……………………………………………………..……… 

 
Pełnomocnicy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwisko i imię adres) 

2.Numer w rejestrze przedsiębiorców:……………………………………………………………………….. 
(numer KRS) 

3.Numer identyfikacji podatkowej- NIP przedsiębiorcy:………………………………………………………………………………..…… 
(w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki oraz NIP wszystkich wspólników) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.Adres składowania napojów alkoholowych..………………………………………………………… 
 
6.Termin zezwolenia ( od 1miesiąca do 2 lat) od dnia ………………….do dnia…………………………. 
     
 
 
 
         ……….……………..……………………………………. 

                (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

               
 
Załączniki: 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  

             
   

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl, 
segment B, pok. nr 22, tel. 3242400). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków 
określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej w celu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawa prawna: Dz.U. z 2016 r. poz. 487, art. 18 ustawy  o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa . Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 
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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada 
prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są 
przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie 
niezgodne z przepisami prawa.    


