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wersja z dnia 29.04.2021r

Ruda Śląska, dnia ......................

Właściciel przedsiębiorstwa w spadku
1. ......................................................................
Wnioskodawca (imię i nazwisko)
......................................................................
Adres siedziby firmy
2. ......................................................................
......................................................................
Numer w rej. przedsiębiorców w KRS oraz NIP

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

......................................................................
Telefon – dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia
kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie
załatwianej sprawy

Wniosek
o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem
(zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)
Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, działając jako właściciel
przedsiębiorstwa w spadku, wnoszę o przeniesienie na mnie decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

*

do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, Nr…………………………………………………., z dnia………………………………………
powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), Nr……………………………………………………, z dnia………………………………
powyżej 18 % zawartości alkoholu, Nr………………………………………………………, z dnia…………………………………………………

prowadzoną w: *

sklepie
lokalu gastronomicznym

..........................................................................................................................................................
przedmiot działalności gospodarczej

w Rudzie Śląskiej przy ul. ...................................................................................................................
adres punktu sprzedaży

..........................................................................................................................................................
adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Oświadczam, że ww. działalność prowadzę: *

samodzielnie
w spółce

Wniosek zawiera „Informację o przetwarzaniu danych osobowych”, z którą się zapoznałem/am.

..............................................
podpis wnioskodawcy
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1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych (oryginał + kserokopia).
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
jest zlokalizowany w budynku wielorodzinnym.
3. Właściwa decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej,
ul. Dąbrowskiego 9 (oryginał + kserokopia).
4. Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw.
5. Zgoda pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw.
Oryginały ww. dokumentów konieczne są do potwierdzenia zgodności kserokopii.
Przy składaniu wniosku należy okazać dokument tożsamości.

*

właściwe zakreślić.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO.
W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z obowiązującymi
od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
I.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą władz w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
II.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania
i korzystania z zezwolenia/ń na sprzedaż napojów alkoholowych.
IV.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2). Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne
stanowią inaczej.
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VI.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania
(poprawiania).

VII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

1). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym.
2). Dane mogą być udzielane przez Panią/Pana dobrowolnie i pobierane z rejestru przedsiębiorców celem
realizacji żądania zawartego we wniosku.
3). W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy
mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa.
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Właściciel przedsiębiorstwa w spadku
................................................................................................
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
(firma przedsiębiorstwa w spadku)
…………………………………………………………………………………….…….
(adres zarządcy sukcesyjnego)
PESEL………………………………………….……………………………………..
NIP………………………………………….…………………………………………
Oświadczenie
Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w
decyzji – zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych:
Nr ……………………………………………………………….……z dnia …………………………………………………..……………………
Nr ………………………………………………….…………………z dnia ……………………………………………..…………………………
Nr …………………………………………………….………………z dnia …………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do wykonania obowiązków związanych z decyzją.

……….…………………………………..…………………..………
(podpis właściciela przedsiębiorcy w spadku)

