
        

                  Golub-Dobrzyń, dnia……….……………….. 

 

 

                                                              Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

                                                                                               ul. Plac 1000-lecia 25 

     87-400 Golub-Dobrzyń 

 

WNIOSEK 

              o wydanie jednorazowego  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

1. Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*:          

❑ zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo 

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

❑ zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

2. Pełna nazwa wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Siedziba i adres: 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS (o ile przedsiębiorca taki nr posiada): 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania): 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Nazwa, adres i rodzaj lokalu, miejsca organizowanej imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyn dystrybucyjny): 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Wnioskowany termin ważności zezwolenia – data (nie dłużej niż 2 dni) oraz określenie godzin sprzedaży 

napojów alkoholowych: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                  …………………………………….. 

                 /podpis i pieczątka wnioskodawcy(ów)/** 

 

 

* - zaznaczyć właściwe 

 

** - w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich 

wspólników. 



O zezwolenie jednorazowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – art. 18¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z poźn. zm.). 

 

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez 

gminę Golub-Dobrzyń). 

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydane zezwolenie. 

3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ GOLUB-DOBRZYŃ –  

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Niniejszą informację otrzymałeś/-aś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13  

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)  
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

   
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Golub-Dobrzyń reprezentowana przez 
Wójta Gminy. 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 
• przez e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl 
• telefonicznie: 56 683 54 00-03, fax: 56 683 52 76 

Inspektor Ochrony 
Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Piotr Juzoń. Inspektor  
to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych 
z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 

• przez e-mail: iod@uggolub-dobrzyn.pl  

Cele przetwarzania 
Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby: 
• przeprowadzić postępowania w celu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych przez organ zezwalający w Gminie Golub-Dobrzyń 
• przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad                   

i warunków korzystania z zezwoleń 
• przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa,  tj. ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).   

Okres przechowywania 
Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego 
z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności 
zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Ciebie odwołania,  

a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna  
się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem. 

Odbiorcy Twoich 
danych osobowych 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 
informatycznych, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one 
odpowiednią ochronę Państwa praw. 

Twoje prawa związane 
z przetwarzaniem 
danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych 
• prawo do żądania ograniczenia Twoich danych osobowych 

Przekazane dane  nie będą  przekazywane do państw trzecich  
oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

Prawo wniesienia 
skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje  
Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja  
o wymogu podania 
danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konsekwencją wymogów przepisów prawa. 
 

 

 

 „Oświadczam, że otrzymałem/-am klauzulę informacyjną i zostałem/-am zapoznany/-a / zapoznałem/-am  

się z jej treścią”. 

 

 

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

                                                                                                       Data i czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)* 

 

 

mailto:iod@uggolub-dobrzyn.pl

