
Wniosek do Wójta Gminy Adamów 
o wydanie jednorazowego zezwoleniana sprzedaż/podawanie* napojów alkoholowych : 

• Detal (przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) 

• Gastronomia (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży) 

• A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
• B) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
• C) zawierających powyżej 18% alkoholu 
właściwe zaznaczyć „X" 

1. Przedsiębiorca 

(imię i nazwisko/nazwa) 

(siedziba i adres - w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej - adres/y/ zamieszkania) 

Pełnomocnicy 
(imię i nazwisko, adres) 

2. Numer z rejestru przedsiębiorców 

(KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

3. Numer identyfikacji podatkowej - NIP przedsiębiorcy 

4. Nazwa i miejsce imprezy 

5. Lokalizacja punktu sprzedaży na terenie imprezy 

(np. adres, numer stoiska, działka, obręb, rejon ulic, położenie w odniesieniu do innych obiektów, itp.) 

6. Wnioskowany termin sprzedaży/podawania" napojów alkoholowych 

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 

Imię(ona) i nazwisko(a) przedsiębiorcy podpis(y) przedsiębiorcy(ów) 
lub osoby upoważnionej) lub osoby upoważnionej) 

Załączniki: 
1. Posiadane zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem 

o dokonaniu opłaty. 
2. Szkic sytuacyjny obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic 

punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, 
z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia. 

# * - niepotrzebne skreślić 

• - właściwe zaznaczyć x 



Szczegółowa klauzula informacyjna 
przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją wniosków dotyczących sprzedaży 
alkoholu składanych do Urzędu Gminy Adamów 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b, 
22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych wynikających 
z przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6, ust. 1, lit. c RODO 

1. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy 
podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 
dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną. 

3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych 
osobowych: 

a. do dostępu do swoich danych 
b. do sprostowania swoich danych 
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych 
d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania. 

2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak 
możliwości rozpatrzenia wniosku oraz wskazanego celu przetwarzania. 

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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