
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Łysomice 

 

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Łysomice, z siedzibą w Łysomicach 

przy ul. Warszawskiej 8.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: inspektor@cbi24.pl,  

lub pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych 87-148 Łysomice ul. Warszawska 8.  

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu wydania zezwolenia na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych, na podstawie art. 18 z ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 6 ust 1 lit c) 

RODO. 

Podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa ww. ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych tut. Urząd  wyda decyzję o odmowie  wydania 

ww. zezwolenia. 

Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa. 

 Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski. 

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania zezwolenia i następnie przez 

okres 3 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/i ostatni raz nawiązał z 

nami kontakt likwidując działalność gospodarczą. 

Ma Pan/i prawo do:   

1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii   

2) Poprawienia swoich danych   

3) Ograniczenia przetwarzania danych 

Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do 

przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku: 

- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane 

bezpodstawnie 

- nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń 

- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania 

4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych. 

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać 

Pana/i identyfikacji).  

 

 
        


