………………………………………..
Imię i nazwisko

……………………
data

……………………………………….
adres
………………………………………
Nr telefonu

Urząd Gminy i Miasta
w Odolanowie
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów

ZGŁOSZENIE UCZESTNISTWA
w przetargu ustnym ograniczonym
Zgłaszam swoje uczestnictwo w wyznaczonym na dzień ………… r. przetargu ustnym
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości o powierzchni ……….. ha położonej w
Odolanowie, oznaczonej nr działki ………. obręb Odolanów, opisanej w KZ1W/ 00049486/3.
W załączeniu :
1/ Potwierdzenie wniesienia wadium
2.Klauzula informacyjna RODO
3.Oświadczenie o warunkach przetargu
4. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub
Elektroniczny wydruk księgi wieczystej

OŚWIADCZENIE
osoby fizycznej przystępującej do przetargu ograniczonego na nabycie nieruchomości
oznaczonej nr działki ………… o pow. ………… ha, obręb Odolanów
Ja niżej podpisany/na……………………………………………………………………….
imiona rodziców…………………………………………………………………………….
zamieszkały/a……………………………………………………………………………….
legitymujący/a się dowodem osobistym………………….serii……………………………
nr PESEL………………………………………………………………………………….
o ś w i a d c z a m , że
zapoznałem/am się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz
warunkami przetargu ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w dniu
……………… r., które przyjmuję bez zastrzeżeń .
W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium przelewem, na rachunek…….
…………………………………………………………………………………………………
data………………………….

………………………
/ podpis/

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)
Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów (adres:
ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów, tel. kontaktowy: 62 733 15 81)
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Mateusz Feckowicz,
email: mateusz.feckowicz@odolanow.pl
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: Pana/Pani udziału w postępowaniu
przetargowym na zbycie działki, w przypadku wyłonienia Pana/Pani jako nabywców
przedmiotowej nieruchomości Państwa dane osobowe będą podane do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, jak również w celu zawarcia umowy
kupna-sprzedaży nieruchomości. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit.
a RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025
z późn. zm.),
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą podlegać profilowaniu.
6)
Państwa dane osobowych nie będą do państw trzecich, ani do organizacji
międzynarodowych.
7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie jednak brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

……………………………………………
Data i podpis uczestnika przetargu

