(įmonės pavadinimas, kodas)
(buveinės adresas, teisinė forma)
(tel. Nr., el. pašto adresas)
(vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PARAIŠKA
DĖL NETERMINUOTOS ALKOHOLIO LICENCIJOS IŠDAVIMO
20 - Marijampolė
Prašau išduoti licenciją:
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 22 procentų
Licenverstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
cijos
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
rūšis:
(pažymėti
procento
tik vieną)
verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5
procento
Prekybos vietos adresas:
(nurodyti statinio unikalų numerį, suteiktą Nekilnojamojo turto registre)

Prekybos vietos
pavadinimas:

kavinė

kitą)

kitas

(pažymėti tik vieną arba įrašyti

Prekybos
nuo
laikas
Įmonės veiklos rūšis:
(pažymėt

baras

restoranas

alkoholinių gėrimų parduotuvė

iki

val.

prekyba

Pardavimo
būdas:

paviljonas

alkoholinių gėrimų skyrius

vartoti vietoje ir /ar

išsinešti

viešasis maitinimas

i tik vieną)

Sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš
kurių bus paskirstomi alkoholiniai
gėrimai, adresai
Patvirtiname, kad prekybos vieta nepatenka į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje
aprašytąsias vietas.

PRIDEDAMA:
Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų
nuomininkų daugumos sutikimas (pateikiamas, jei veiklą numatoma vykdyti daugiabučiame name)
(pažymėti langelį, jei sutikimas pateikiamas)

Esu informuota(-s), kad mano asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio nuostatomis
(tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6
straipsnio 1 dalies c punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso

labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e
punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1
dalies f punktas).
(parašas)

(vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J. Basanavičiaus a. 1, 68307
Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno
kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt
Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Marijampolės savivaldybės administracijoje galima susipažinti svetainėje
https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga/1

