Księżpol, dnia.......

Imię i nazwisko przedsiębiorcy

Adres zamieszkania przedsiębiorcy
NIP........................................................

Wójt Gminy Księżpol

Oświadczenie

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
••••••••••••••••••••ł

Na podstawie art. Ill ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.póz. 2137) zw. dalej Ustawą
oświadczam, że wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych
W DUnKCIG Si

wynosiła:

^ do 4,5% alkoholu i piwa...................................................................................................PLN
słownie T.\

^ powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa).....................................................PLN
słownie........................................................................................................................................

^ powyżej 18% alkoholu......................................................................................................PLN
słowniG

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zawierająca VAT
/ akcyzę. Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie
prowadzonej ewidencji księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą
danych, tj.:

-cofniecie zezwolenia na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy.

podpis
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko

Na podstawie art. 6 ust. l lit. a 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 osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora:
CEL PRZETWARZANIA

TAK NIE

PODPIS

Cel nr l prowadzenia ewidencji i księgowości opłat za
zezwolenia alkoholowe

Cel nr 2 przeprowadzania kontroli

Cel nr 3 uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie intemetowej
Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku nie udzielenia zgody realizacja zadania przez
Urząd Gminy będzie niemożliwa.

mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody
może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona.

(podpis )

