
Września, dnia..............................

.............................................................
      (firma, imię i nazwisko  przedsiębiorcy)

...........................................................
        (adres zamieszkania, numer telefonu)

…...................................................................................
           (numery zezwoleń)

OŚWIADCZENIE

Stosownie  do  art.  111  ust.  4 ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1119
tekst  jednolity)  po  zapoznaniu  się  z  art.  18  ust.  10  pkt.  5  powołanej  wyżej  ustawy
oświadczam, że w roku 2021 wartość sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży:

.......................................................................................................
    (sklep, branża, lokal gastronomiczny)

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

     (adres punktu sprzedaży)

wyniosła odpowiednio:

dla napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo:

.............................zł..........gr     słownie:..........................................................................

dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu                 
(z wyjątkiem piwa):

.............................zł..........gr     słownie:..........................................................................

dla napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu:

..............................zł.........gr     słownie:..........................................................................

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.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz.  Urz.  UE L 2016,  nr  119,  s.  1)  zwanego dalej  ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we
Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, 
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie  z  jednolitym  rzeczowym
wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)  podanie  danych  osobowych w zakresie  wymaganym ustawodawstwem jest  obligatoryjne,  a w pozostałych  przypadkach  ma
charakter dobrowolny.
9)  Pani/Pana  dane  mogą  być  przekazane  odbiorcy  w państwie  trzecim lub  organizacji  międzynarodowej,  gdy  wymagają  tego
przepisy prawa.

.......................................................
(podpis, pieczęć składającego oświadczenie)

Pouczenie:

Zgodnie  z  art.  18  ust.  10  pkt  5  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1119  tekst  jednolity)  zezwolenie  cofa  się
w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości  sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim.

Zgodnie  z  art.  21  pkt  8  ustawy o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi
(Dz. U. z 2021 r.  poz.,  1119 tekst  jednolity)  jako  wartość sprzedaży rozumieć należy –  kwotę
należną  sprzedawcy za  sprzedane napoje  alkoholowe,   z  uwzględnieniem podatku  od  towarów
i usług oraz podatku akcyzowego.


