
Hrubieszów, dnia ..........................................  
 

 

 
 

                                              BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

 Proszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży /poza miejscem sprzedaży/ na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 
 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,* 

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

 powyżej 18%* 
 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy............................................................................................................... ............................... 
                                                                                        Imię i nazwisko,  firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej  
 

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

 

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy: ............................................................................................ .........................................                       
 

 

3. Dane o ustanowionych pełnomocnikach: ....................................................................................................................... 
(imiona nazwiska i adresy zamieszkania) 

 

 

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

4. Nr w rejestrze przedsiębiorców(KRS)…………………………………………………………………………………. 
  

5. NIP:   1) ...............................................NIP   2).................................................… NIP S.C.  …………………………. 
 

6. Przedmiot działalności:  
 

  handel detaliczny............................................................................................................ .....................................……... 
                                         (nazwa placówki oraz rodzaj)      

                                                                                       
  gastronomia ................................................................................................................. .................................................. 
                                         (nazwa lokalu oraz rodzaj np. pub, bar, restauracja)                                  

                                                                                  
 

7.  Adres punktu sprzedaży: ……………………………………………………………………………………………… 
                       

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

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

 

9. Do wniosku dołączono:  
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów  

    alkoholowych, 
b) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie               

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
c)  decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
        10. Telefony kontaktowe** prywatny ......................................………... służbowy .............………………………......

 

        Dane kontaktowe nie stanowią informacji niezbędnej do realizacji przedmiotowego wniosku mogą jednak znacząco           

ułatwić kontakt w sprawie.
                              

 
Oryginały dokumentów do wglądu

 

 

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

                                                                                               (podpis wnioskodawcy-osób uprawnionych)

 
 

*  właściwe zaznaczyć
 

 ** dane nieobowiązkowe
 

 

 

 

 



 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 
 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 
 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Hrubieszowa można skontaktować się 

przez adres e-mail um@miasto.hrubieszow.pl tel. (84) 6962504, (84) 6962808 lub 

pisemnie na adres siedziby Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 
 

 

Administrator – Burmistrz Miasta Hrubieszowa wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail 

iod@miasto.hrubieszow.pl. lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Hrubieszów, 

ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 
 

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu 

realizowania zadań w zakresie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji innych czynności 

urzędowych związanych z posiadanym zezwoleniem na podstawie ustawy z dnia   

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.   

ODBIORCY DANYCH 
 

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Urzędem Miasta Hrubieszów, przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Hrubieszów.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z klasyfikacją 

wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.). 

PRAWA PODMIOTÓW  
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA  
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia             

o ochronie danych osobowych (RODO) (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:            

22 531 03 00, www.uodo.gov.pl). 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.  
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