Katowice, dnia ……………………

………………………………………………
imię i nazwisko / nazwa

………………………………………………
adres zameldowania / siedziba;

……………………………………………..
telefon kont.

………………………………………………
Pesel/NIP

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU – ZBYCIE LOKALU
UŻYTKOWEGO NR 1 PRZY PLACU WYZOLENIA 2 W KATOWICACH

Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam uczestnictwo w przetargu celem zawarcia umowy
sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 przy Placu Wyzwolenia 2 w Katowicach
Oświadczam, że:
1.

znany jest mi stan techniczny lokalu użytkowego jw.,

2.

zapoznałam/em się z warunkami konkursu ofert, przyjmuję je bez zastrzeżeń,

3.

wyrażam zgodę na przepadek wadium, zgodnie z warunkami przetargu,

4.

do wniosku dołączam potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie ……………….zł

5.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym
od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO) w zakresie realizacji złożonego
wniosku.

data ..............................

.......................................................
/czytelny podpis oferenta/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach,
ul. Gliwicka 65. zwana dalej jako Administrator Danych.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@hgsm.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z uczestnictwem w przetargu celem
zawarcia ewentualnej umowy ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie
techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od daty przeprowadzenia procesu przetargowego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;
Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
nie przysługuje Pani/Panu:
 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.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres
Administratora danych.
Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożon ej ofercie.
Wypełnienie i przekazanie wniosku Administratorowi Danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt drogą elektroniczną zgodnie z
Ustawą z dnia 18.lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telek omunikacyjne.

