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..................................................            Mykanów, dnia ....................................…   
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

 

.................................................. 
                      (adres)

 

...............................................… 

 

NIP …....................................… 

 

tel:…………………………… 
    (podanie nr tel. jest dobrowolne) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 
Uprzedzony(a) o konsekwencjach wynikających 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.)  za podanie nieprawidłowych danych  

oświadczam, że w prowadzonym przeze mnie sklepie / lokalu gastronomicznym / 

zlokalizowanym pod adresem: 

 
.….............................................................................................................................wartość sprzedaży 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych    brutto (z podatkiem VAT oraz podatkiem 

akcyzowym )  w roku 2022 wynosiła: 

 

- dla napojów alkoholowych kat. A, tj. o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa     

/zezwolenie Nr ..................................................................... / -   ........................................... złotych 

/ słownie zł............................................................................................................................................./ 

- dla napojów alkoholowych kat. B, tj. o zawartości alkoholu pow. 4,5% - 18 % oprócz piwa 

/zezwolenie Nr ..................................................................... / -  ........................................... złotych 

/ słownie zł ............................................................................................................................................/ 

- dla napojów alkoholowych kat. C, tj. o zawartości alkoholu pow. 18 % 

/zezwolenie Nr ..................................................................... / - ............................................ złotych 

/ słownie zł............................................................................................................................................./

        

        

Jednocześnie informuję, że do rozliczenia mnie z podatku VAT właściwym jest Urząd Skarbowy 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

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

            /podpis/ 
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Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  informuję , że: 

1.Administratorem  danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mykanowie  jest Wójt Gminy Mykanów z 

siedzibą :Urząd Gminy Mykanów ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Ewa Olejarz   - /34/ 3288019 wew. 40 lub 

e- mail : ewa.olejarz@mykanow.pl 

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

Przetwarzanie  jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie  publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia. 

6.Każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także 

prawo do  przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych ww. Rozporządzeniu. 

7.Istnieje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzasadnione jest, 

że  dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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