Zdzieszowice, dnia ..................................
...........................................................
oznaczenie przedsiębiorcy*
.......................................................................
siedziba i adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
w punkcie sprzedaży ….......................................................................................
przy ul. …..................................................... w …................................................

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zmianami) zw.
dalej Ustawą
oświadczam(y), że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych
wynosiła:
•

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

zł

gr

•

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

zł

gr

•

powyżej 18% zawartości alkoholu

zł

gr

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaż, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zawierająca VAT i
akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie
prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych,
tj.:
- cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy.

...................................................................
czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów)**

* - spółka cywilna - podanie wszystkich wspólników spółki
** - podpisy składają wszyscy wspólnicy spółki cywilnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowania czynności związanych ze zezwoleniami na
sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Zdzieszowice, przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane
dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, mający
siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34.
Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby
lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych
identyfikacyjnych.
W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich
praw z tym związanych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez e-mail:
iod@zdzieszowice.pl.
Wszystkie informacje, których przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (RODO), dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl w zakładce Dane osobowe. Możesz je także
uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.

