
Oznaczenie przedsiębiorcy (pieczęć)        Rogów, dn. ...........................  
 

.................................................................... 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
adres zam. i siedziba  firmy 
 

tel. .............................................................. 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLEŃ/NIA  
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na: 

o sprzedaż napojów alkoholowych – przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia 

o sprzedaż napojów alkoholowych – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy (właściwe zaznaczyć) 
następujących rodzajów napojów alkoholowych o zawartości:  

o do 4,5% alkoholu oraz piwo, 
o od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
o powyżej 18% alkoholu (właściwe zaznaczyć) 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy jego siedziba:.......................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
2. Numer w ewidencji działalności gospodarczej, lub w rejestrze przedsiębiorców: 
 
................................................................................................................................................................  
 
3. Przedmiot działalności gospodarczej: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
4. Adres punktu sprzedaży: 
 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny): 
 
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Wnioskowany okres obowiązywania zezwoleń/nia i godziny otwarcia placówki: 
 
……..........................................................................................................................................................  
 
 

.............................................. 
(podpis) 

 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1. Potwierdzenie o wpisie do CEIDG lub rejestru KRS 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy w budynku wielorodzinnym 
4. Decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) lub zaświadczenie jeżeli jest to 
kontynuacja zezwoleń. 



KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Rogowie z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 

95-063 Rogów. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@rogow.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów 
mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy,  
c) wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 
d) realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, 
e) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści 

zgody, 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania 

dziedzinowego.  
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których 

wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych 
przepisach.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub 
z Inspektorem Danych Osobowych.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.  

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 

 
 
 
 

 

mailto:iod@eduodo.pl

