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Podmiot zgłaszający rezygnację (imię, nazwisko, nazwa):                          Turawa, dnia ………………………… 

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

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

Siedziba i adres wnioskodawcy: ……………………………………… 

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

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

 

Nr w rejestrze przedsiębiorców (KRS) o ile przedsiębiorca taki             

nr posiada: ............................................................... lub 

NIP przedsiębiorcy: - - -  

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

 

Pełnomocnik*: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania (do korespondencji): …………………… 

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

Kontakt: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ZGŁOSZENIE REZYGNACJI 

 
Informuję, że z dniem ……………………………………… rezygnuję ze sprzedaży napojów alkoholowych  

następujących kategorii (właściwe zaznaczyć X): 

 

A - ❑ - do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa Nr …………………………………………………… 

B - ❑ - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  Nr …………………………………………………… 

C - ❑ - powyżej 18% zawartości alkoholu Nr …………………………………………………… 

 

przeznaczonych do spożycia: 

 

❑ - poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny) 

❑ - w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

 
w punkcie sprzedaży (adres punktu):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

w związku z: 

❑ likwidacją punktu sprzedaży, 

❑ zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży, 

❑ zmianą składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 

 

wnoszę o wygaszenie wskazanych decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Decyzję o wygaśnięciu zezwoleń odbiorę (właściwe zaznaczyć X):                                              

❑  osobiście                                                

❑ za pośrednictwem poczty, przesłać na wskazany adres: 

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

                                                                           

 

Do wniosku przedkładam następujące dokumenty: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

(dotyczy osób fizycznych) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, że administratorem, czyli 

podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Turawa z siedzibą przy 

ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie 

wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Informujemy, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas 

przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu 

zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia 

sprawy. 

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania. 

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

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

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Ponadto ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy Turawa: 
adres e-mail: iod@turawa.pl  
 

 

  …………………………………………………………… 

               (podpis przedsiębiorcy)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał dokumentu do wglądu) 

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

mailto:iod@turawa.pl

