
Miejscowość: , dnia    

Wójt Gminy Głogów 
ul. Piaskowa 1  
67-200 Głogów 

 
WNIOSEK 

  
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych   

 
Po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi proszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

 
1. Rodzaj zezwolenia  

  

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo  
 

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

o zawartości powyżej 18% alkoholu  

 

Nazwa imprezy:     

Adres imprezy:      

Termin imprezy od   do    
  

 
2. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

 

 

 

3. Siedziba i adres przedsiębiorcy: 

- miejscowość:                  kod:  
  

- ulica:                   nr budynku:    nr lokalu:  
 

- województwo :        

- nr telefonu:          nr faksu:   
 

- imię i nazwisko:           
 



4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (należy uzupełnić jeśli 
przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS): 

  

 
 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
  

 
  
 

6. Przedmiot działalności gospodarczej: 
 

 

 

 

 

 
   

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): 
  

 

 
   

8. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż :Imię i nazwisko  
 

 
   Adres zamieszkania : 
  

 
   

 

Oświadczenia: 

 Oświadczam, że posiadam aktualne zezwolenie/a na sprzedaż detaliczną ww. rodzajów napojów 
alkoholowych, wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
  

1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) ,informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów ul. Piastowska 1, 
 67-200 Głogów , tel. 76 836 55 55 

 
 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl 
 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przekazywania przez Urząd istotnych informacji 
związanych z prowadzonym postępowaniem oraz informacji dotyczących działalności przedsiębiorcy 
związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych. 

 
 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Art. 6 pkt. 1 lit. 
a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu e-mail. 

 
 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 
 

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

 
 Posiada Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa. 
6) cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu,  adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 
 
 Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 


