
 
...............................................................  Branice, dn. ......................................... 
                    / Imię i nazwisko / 
............................................................... 
                          / Adres / 
............................................................... 
 
……………………………………….. 
  / Telefon / 

       Wójt Gminy Branice 
 

WNIOSEK  

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
 

Oznaczenie przedsiębiorcy................................................................................................................. 

Adres siedziby przedsiębiorcy ........................................................................................................... 

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

Numer Identyfikacji Podatkowej...................................................................................................... 

Przedmiot działalności gospodarczej: ................................................................................................ 

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

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

Pełnomocnicy :................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania pełnomocnika..................................................................................................... 

  

 Zwracam się z prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych o wartości: ................................................................................................................,  

na okres (do dwóch  dni): ….............................................................................................................. 

w czasie trwania (rodzaj imprezy) …................................................................................................. 

w ….................................................................................................................................................... 

organizowanej przez …...................................................................................................................... 

Nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej, pod nadzorem której dokonywana będzie sprzedaż 

napojów alkoholowych ….................................................................................................................. 

Napoje alkoholowe będą składowane w :........................................................................................... 

      /adres punktu składowania, magazynu dystrybucyjnego/ 

         ............................................... 
           / podpis  



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku informuję, że: 
 Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 
   Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 
  Inspektor ochrony danych – kontakt : 
   Jolanta Misiurka  tel. 774868192 w.10 mail: iod@branice.pl 
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów 
alkoholowych na podstawie: ( art. 6 ust.1 lit. C rozporządzenia oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016r. poz. 
487). 
 Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
  Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa  
  Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 
 Ma pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pana/ią naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 
 Podanie danych osobowych jest  obowiązkiem ustawowym niezbędnym do realizacji danej czynności,       
i wydania przedmiotowego zezwolenia. 
Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych. Nie podanie danych skutkowało  będzie  odmową wydania 
przedmiotowego zezwolenia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              …………………………… 
                                                                                                                       (administrator danych osobowych/                           
                                                                                                                                                                                            inspektor ochrony danych 

 
Zapoznałem się z w/w informacją. 

 
 

……………………………..                       ……………………                 ……………………… 
                        (imię i nazwisko)                                                                         (Data)                                                                    (podpis) 
 
 
 


