Stary Sącz, dnia ................... 2020 r.
....................................................................
imię i nazwisko przedsiębiorcy / nazwa firmy

....................................................................
....................................................................
adres przedsiębiorcy / siedziba firmy

....................................................................
NIP

……………………………………………
aktualny numer telefonu

Burmistrz Starego Sącza

O Ś W I A D C Z E N I E
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019
w placówce ....................................................................................................................
(adres placówki)

Na podstawie z art.11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) zw. dalej Ustawą
oświadczam(y), że wartość sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto 1
wynosiła:
➢ dla napojów alkoholowych kat. „A”, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa:
…....................................zł.............gr
słownie: ...........................................................................................................................
➢ dla napojów alkoholowych kat. „B”, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa): …........................................ zł............gr
słownie: ...........................................................................................................................
➢ dla napojów alkoholowych kat. „C”, tj. o zawartości alkoholu powyżej 18%:
…..................................................zł............gr
słownie: ...........................................................................................................................
Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 §1 Kodeksu
Karnego) oraz przyjmuję do wiadomości fakt, że przedstawienie fałszywych danych spowoduje cofnięcie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy.
...........................................................................................................
czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) *

* w przypadku oświadczenia składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00zł
1

wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego (art. 2¹ ust. 1, pkt. 8 Ustawy)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Dz. U. UE. L.2016.119/1 (dalej: RODO):
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez
Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz; Gmina Stary Sącz
jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy oraz zadania zlecone
administracji rządowej.
2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie –
email: gmina@stary.sacz.pl lub gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP,
telefonicznie: +48 18 446 02 70, pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych,
elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z
art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.), którym jest złożenie, do dnia 31 stycznia, pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia
opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Po spełnieniu tego celu będą
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków (MSWiA, MC, MZ, MEN, Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności
dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
7. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa
trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które
realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego
każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

………………....................…………………………………

data i czytelny podpis

