Tarnowskie Góry, dnia ............................

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

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

.............................................................
(Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - osoby fizyczne,
nazwa i adres siedziby - osoby prawne)

NIP/KRS ……………………………….
telefon …………………………………

Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) oświadczam(y), że

wartość sprzedaży napojów alkoholowych** w sklepie / lokalu gastronomicznym
znajdującym się w Tarnowskich Górach przy ulicy ...................................................................................
za rok ……………… wyniosła dla napojów alkoholowych:
1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo .................................... zł ........ gr
2. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ..................................... zł ........ gr
(z wyjątkiem piwa)
3. powyżej 18 % zawartości alkoholu

..................................... zł ........ gr

Proszę o sporządzenie naliczenia opłat***:


TAK



NIE

Niniejsze oświadczenie składam świadoma/y skutków prawnych określonych w art. 18 ust. 10
pkt 5 cytowanej wyżej ustawy,**** co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..........................................................................
Czytelny podpis przedsiębiorcy / podpisy wspólników *
*)w przypadku spółki cywilnej oświadczenie podpisują wszyscy wspólnicy, w przypadku spółki osobowej lub kapitałowej
oświadczenie podpisuje osoba/y wpisana/e do KRS lub pełnomocnik.

Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości

17 zł dołącza się do oświadczenia,
**) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego - art. 21 pkt 8 cyt. wyżej ustawy,
***) naliczenie należy odebrać osobiście po trzech dniach od złożenia oświadczenia. Naliczenia nie będą wysyłane pocztą.
****) w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż
alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w zakresie prowadzenia postępowań związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4,
42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny:
32 393 36 10.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, mailowo: iod@um.tgory.pl , telefonicznie: 32 393 37
56 lub pisemnie kierując korespondencję na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenia innych postępowań
związanych z udzielonymi zezwoleniami,
-przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych,
na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
-numer telefonu przetwarzany będzie na podstawie Państwa zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO w celu przyspieszenia kontaktu z Państwem.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym organom i podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym
lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3 a następnie przez okres 3 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym zezwolenie wygasło
lub zostało cofnięte (kategoria archiwalna B3).
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa
danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefony jest
dobrowolne zależne wyłącznie od Państwa zgody.
10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i przetwarzanych Państwa danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

