
                   Mielec, dnia ............................................ 

 
         

         Prezydent Miasta Mielca 
 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

 

        □ Detal - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

   miejscem sprzedaży 

        □ Gastronomia - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 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 

 

1. Przedsiębiorca 

................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

.................................................................................................................................. .............................. 
(siedziba i adres) 

 

Nr telefonu i e-mail (za zgodą   wnioskodawcy) .................................................................................... 

 

Pełnomocnicy ....................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres) 

 

2. Numer w KRS   ................................................................................................................................ 
       (dotyczy spółek z KSH) 
3. Numer NIP przedsiębiorcy ............................................................................................................. 
                                                                               (w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki) 

4. Przedmiot działalności gospodarczej.............................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
(rodzaj placówki – branża, nazwa) 

5. Adres punktu sprzedaży .................................................................................................................. 

i jego lokalizacja.................................................................................................................................... 
(bud. mieszkalny wielorodzinny, bud. niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne) 

 

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 

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

  

      

      ........................................... ............................................ 
      podpis przedsiębiorcy 

       

Załączniki: 

□ 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

□ 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie 

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
□ 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U.2018.1541 z późn. 

zm.). 



OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANAIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Urząd Gminy Miejskiej w Mielcu informuje, że administratorem, danych osobowych, jest  Prezydent Miasta Mielca. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miejski Mielec. 

 

Informujemy, że: 

1. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych 

prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych. 
2. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony 

Danych osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd, a konsekwencją ich 

niepodania jest brak możliwości świadczenia usługi przez Urząd.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody albo                 

w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.  

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033. 

 

Niniejsza Informacja ma charakter ogólny. 
 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że 

administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Prezydent 
Miasta Mielca. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
Informujemy, że: 

 

1. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Państwa dane 

zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec 

zniszczeniu. 

3. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas państwa danych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Odbiorcą danych osobowych jest: Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.  

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982  

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Ponadto informujemy, ze mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 

z państwa szczególna sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033. 
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