
  Głowno, dn.     .01.2023 r.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
                  Nazwa i siedziba firmy.
        Imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
              Lokalizacja punktu sprzedaży.               

                                                                   Urząd Miejski
                                                                               w Głownie

O Ś W I A D C Z E N I E

Na  podstawie  art.  11¹  ust.4  ustawy  z  dnia  26  października  1982 r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (tj.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1119  z  późn.  zm.)  oświadczam(y),
że  wartość  sprzedaży  brutto  (tj.  kwota  należna  przedsiębiorcy  za  sprzedane  napoje  alkoholowe
z uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i usług  oraz  podatku  akcyzowego) napojów alkoholowych

w sklepie / lokalu gastronomicznym  ......................................................................................................

w roku 2022  wyniosła:

dla napojów alkoholowych:
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo          ................................................................................

słownie złotych: ………………………………………...……………………………………………

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

 słownie złotych: ……………………………………………………..………………………………
                    
 powyżej 18% zawartości alkoholu                        ...............................................................................

słownie złotych: ………………………...……………………………………………………………

Niniejsze   oświadczenie   składam(y)   świadoma(y)   skutków   prawnych określonych  w art. 18
ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)  oraz odpowiedzialności z art. 233 k.k.,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                               ............................................................
                                                                                 podpis składającego oświadczenie

Wypełnia Urząd Miejski w Głownie:

L. p.
Opłata za korzystanie z zezwoleń w przypadku całorocznej ważności zezwoleń

Kwota opłaty
(roczna)

I rata
do 31.01.

II rata
do 31.05.

III rata
do 30.09.

A
B
C

Ogółem

Uwaga:
W przypadku utraty ważności zezwoleń w 2023 r.  opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności
zezwoleń.    

                                                                                                                               

                                                                                ............................................................
                                                                                                   podpis



Zgodnie z Rozporządzeniem 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  danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych, dalej również „RODO”, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest: Burmistrz  Głowna
Adres: ul. Młynarska 15, 950-15 Głowno

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z  Burmistrzem Głowna moz&na się skontaktowac( pisemnie na adres siedziby 
administratora:
adres pocztowy: Adres: ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno
adres e-mail: sekretariat@glowno.pl
numer telefonu: 42 719 11 51

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator- wyznaczył inspektora danych Panią Magdalenę Kuszmider,
z kto( rym  moz&e się Pan/Pani  skontaktowac( poprzez adres e-mail 
inspektor@glowno.pl lub  pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem danych moz&na się kontaktowac( we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA Dane osobowe przetwarzane będą w związku z obowiązkiem składania pisemnego 
os(wiadczenia o wartos(ci sprzedaz&y poszczego( lnych rodzajo( w napojo( w 
alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. 

ODBIORCY DANYCH Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w s(cis( le okres( lonym, 
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o kto( rym mowa powyz&ej.
W szczego( lnych sytuacjach Administrator moz&e przekazac(/powierzyc( Pan( stwa 
dane innym podmiotom. Podstawa przekazania/powierzenia danych są szczego( lne 
przepisy prawa lub włas(ciwie skonstruowane, zapewniające bezpieczen( stwo 
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Pana/Pani dane 
osobowe nie będą przekazywane do pan( stwa trzeciego, nie będą profilowane.

OKRES  PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepiso( w prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministro( w
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazo( w akt oraz instrukcji w sprawie i zakresu działania archiwo( w 
zakładowych. Tj. B-5

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują 
Panu/Pani z wyjątkami zastrzez&onymi przepisami prawa, następujące 
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- z&ądania ich sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania,
- usunięcia danych po zakon( czeniu okresu archiwizacji,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz&  przetwarzanie danych 
dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH Będziemy przetwarzac( Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepiso( w prawa,

tj. art. 6 lit. c RODO w związku ustawą z dnia 26 paz(dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzez(wos(ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z 
po( z(n. zm.), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego  (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2000) oraz ustawą z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2022r. poz. 2142)
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