
  

Sławno, dnia ............................................. 

................................................................  
                       nazwisko i imię  

 

................................................................  
 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  

 

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

 

...............................................................  
                    adres zamieszkania  

 

 

 

 

                                                      O Ś W I A D C Z E N I E  

 
O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU …………… 

 
 
   Ja niżej podpisany, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oraz 

świadom faktu, że w przypadku przedstawienia fałszywych danych w niniejszym oświadczeniu, zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych cofa się zgodnie z art. 18 ust.10 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) stosownie do art. 111 pkt. 4 ustawy z dnia  26 października 1982 r.                                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).   

 

oświadczam, że 

 
w punkcie sprzedaży, którego jestem właścicielem, mieszczącym się w:  

 

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

 

wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku ……………  

 

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo wynosiła brutto:  

 

- .................................................... zł  

 

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) wynosiła brutto:  

 

- ..................................................... zł  

 

- powyżej 18 % zawartości alkoholu wynosiła brutto:  

 

- .................................................... zł  

 

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

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
......................................................................  
podpis pracownika przyjmującego oświadczenie  

 
 

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowym/ art. 21 pkt. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Na podstawie 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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, tel.: +48 (44) 755-18-50, e-mail sekretariat@ugslawno.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.: +48 (44) 755-18-50.        

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 111 , art. 18, 

art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz art. 6 ust 1. lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach  dla których zostały zebrane. Odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług,               

w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. mogą być udostępniane innym podmiotom, 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 6. W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pan prawo do:  

• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

mailto:sekretariat@ugslawno.pl

