
                                                                                                                   Rudziniec, dnia.................................. 

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

.................................................................................... 
imię i nazwisko przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

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

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

adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej 

                 

 

 

           nr telefonu                                          tel. kom.  

 

 

                                                                                                              URZĄD GMINY RUDZINIEC  
 

 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

 
 Proszę o  wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego  dokonanie  opłaty za korzystanie  

w roku................. z zezwolenia/ zezwoleń Nr: 

A ............................................................................ 

B............................................................................. 

C..............................................................................  

Wydanego/ych dla punktu sprzedaży: ......................................................................................... 
                                                                                    (rodzaj punktu sprzedaży)  

znajdującego się przy ul.  .............................................................................................................  

w miejscowości ............................................................................................................................  

Informuję, iż została wniesiona*:  

 

 II rata  

 

 

 

 

Oryginał dowodu wpłaty do wglądu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

          

  

         

  



 

 

 

Informujemy, że: 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 

Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub 

pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1; 

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za 

korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18
1
 ustawy z dnia 26 

października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487). 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest wymogiem ustawowym wydania zaświadczenia potwierdzającego 

dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18
1
 

ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 487). 

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.    
 

                                           ............................................................................................................  
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy (ów) lub pełnomocnika (ów)**  

 

 

—————————————————————————————————————  
* Zaznaczyć właściwe ,,X” 
** W przypadku potwierdzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.  

 

Opłatę skarbową w wysokości 17zł  należy wnieść gotówką w kasie Urzędu  lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu, Orzeszko- 

Knurowski  Bank Spółdzielczy  nr  rachunku : 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002 
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