Załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika
Oświadczenie
uczestnika przetargu, dotyczącego
sprzedaży nieruchomości położonych w Wieluniu, ul. Głowackiego bn,
Ja, niżej podpisany:
………………………………………………………………………..………………………………….
imię i nazwisko
zamieszkały w:
……………………………………………………………………..…………………………………….
PESEL ……………..……………

nr dowodu ………..………………..

działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………..…………………………………………………
imię i nazwisko osoby/pełna nazwa podmiotu, w imieniu którego jest składane oświadczenie
Regon* ………..…..………… NIP…… ٭.…………….......

KRS*….……………………

oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami udziału w postępowaniu przetargowym i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
2. Znany mi jest stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu, przyjmuję go bez
zastrzeżeń oraz nie będę wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Województwa
Łódzkiego.
3. Pozostaję/nie pozostaję ٭w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój
wspólności/rozdzielności majątkowej*, a przedmiot przetargu nabywam do majątku
wspólnego/odrębnego* ze środków wspólnych/własnych٭.
4. Otrzymałem, upoważniający mnie do udziału w licytacji, numer ………….
5. Do niniejszego oświadczenia złożyłem potwierdzone własnoręcznym podpisem za
zgodność z oryginałem, kopie następujących dokumentów:
………………………………………………….…………..…….
……………………………………………………………………
6. W przypadku zwrotu wpłaconego wadium, należy tego dokonać na rachunek:
………………………………………………………………………..……………….
telefon kontaktowy ………………………………………….
e-mail………………………………………………………....
Łódź, dnia …………………..

…………………………………
czytelny własnoręczny podpis

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika
W sprawie przetwarzania moich danych osobowych oświadczam, że:
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam świadomość, iż ich
niepodanie uniemożliwi moje uczestnictwo w przetargu; oświadczam również, że zgodnie
z art. 13 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,
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do ich
przenoszenia.
Zostałam/em poinformowany również o tym, że:
1.

2.

3.

4.

administratorem danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Województwa
Łódzkiego reprezentowany przez jego dyrektora, a kontakt z inspektorem ochrony
danych osobowych mogę uzyskać drogą elektroniczną, kierując korespondencję na
adres: iod@znwl.pl;
moje dane osobowe będą przetwarzane do celów weryfikacji osób przystępujących do
przetargu, a obowiązek podania danych przez osoby przystępujące do przetargu
wynika z odpowiednio zastosowanych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), natomiast
odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione
przepisami prawa;
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 2., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
w przypadku gdy stwierdzę, iż moje dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa, mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

W przypadku wygrania przeze mnie przetargu, wyrażam zgodę na:
1.

2.

umieszczenie moich danych osobowych, zawierających imię i nazwisko, na tablicy
informacyjnej Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
przekazanie moich danych osobowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego oraz kancelarii notarialnej w celu doprowadzenia do podpisania umowy
sprzedaży nieruchomości.

Nie wyrażam zgody na udostępnienie moich danych osobowych poza przypadkami
wymienionymi powyżej, wynikającymi z procedury przetargowej, co, jak zostałem
poinformowany przez organizatora przetargu, nie jest przewidywane.

Łódź, dnia …………………..

Wieluń ul. Głowackiego bn.

……………………………………
czytelny własnoręczny podpis
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