
 
…………………………………….        Łambinowice, dnia ……………….. 
       (Imię i nazwisko, nazwa firmy) 
 
 
…………………………………………………… 
 (Adres zamieszkania/adres siedziby firmy) 
 
…………………………………………………. 
          (NIP, KRS) 

WÓJT  
GMINY ŁAMBINOWICE 

 
 

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
1. Informuję, że z dniem …………………………………………… rezygnuję ze sprzedaży 

napojów alkoholowych o zawartości: 
 

□ do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo* 

□ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)* 

□ powyżej 18% zawartości alkoholu* 
 
2. Nazwa punktu sprzedaży …………………………………………..………………………… 
 
3. Adres punktu sprzedaży ……..……….……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. Wygaszenie zezwoleń/zezwolenia 1  następuje z art. 18 ust.12 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z:  
□ likwidacją punktu sprzedaży napojów alkoholowych* 

□ zmianą rodzaju działalności punktu sprzedaży* 

□ zmianą składu osobowego wspólników spółki cywilnej*. 
  
 
 
                                                                             …………………………………………. 
                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

      
 

 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć „X” 

 

 

1 Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być 
prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na 
lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym” ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   (Dz. U. z 2021 r. poz.1119) 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Łambinowicach  
z siedzibą przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łambinowice jest Pan Bogusław 
Dziadkiewicz, e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl*  

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO  
w celu związanym z wykonaniem umowy z dnia 28.02.2020 nr SO.0123.7.2020 której są 
Państwo stroną, a której przedmiotem jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych dla Państwa 
dziecka przez Dziennego opiekuna; 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 
realizacji; 

 obowiązek podania przez Państwo własnych danych osobowych, jest niezbędny do zawarcia 
umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do 
umowy. Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 

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

       podpis wnioskodawcy                                                                                                                              

   


