URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU/ROKOWANIACH

ON

Jaworzno, dnia ...............................................
Dane osoby/osób przystępujących do przetargu/rokowań*:

1. …..............................................................
(imię, nazwisko / firma)

2. …..............................................................
(imię, nazwisko / firma)

…........................................................................
(adres zamieszkania / siedziba*)

…........................................................................
(adres zamieszkania / siedziba*)

Niniejszym zgłaszam/-y swój udział w przetargu/rokowaniach* na:
□ sprzedaż - prawa własności / prawa użytkowania wieczystego*,
□ oddanie w użytkowanie wieczyste*:
□ oddanie w dzierżawę*:
A. nieruchomości, położonej w Jaworznie przy/w rejonie ul. ……………………….. , oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako: działka nr …………………… obręb geod. ………………………. , o powierzchni
…………………. m²,
B. lokalu mieszkalnego/użytkowego*, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego
przy ul …..................................... Nr ….......... o pow. użytkowej …........... m² wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gminnej nr …............. w obr. geod. …...........
m. Jaworzna.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się z warunkami przetargu/rokowań* i akceptuję je bez zastrzeżeń,
2) zapoznałem/-am się z informacjami o zbywanych/wydzierżawianych nieruchomościach zawartymi
w ogłoszeniu o przetargu/rokowaniach i akceptuję je bez zastrzeżeń,
3) dane zawarte w przedłożonym komisji przetargowej wypisie z rejestru są aktualne,
4) akceptuję stan techniczny i prawny nieruchomości i wyrażam gotowość jej nabycia/dzierżawy w obecnym
stanie oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Miasta Jaworzna
i uważam się za związanego ofertą do upływu terminu zawarcia umowy notarialnej/umowy dzierżawy,
5) wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygra przetargu/rokowań, podlega zwrotowi na rachunek
bankowy uczestnika z którego zostało wniesione.
.. .............................................................
….............................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

* niepotrzebne skreślić

URZĄD MIEJSKI
W JAWORZNIE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU/ROKOWANIACH

ON.F-2
Wydanie 2

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej/rokowań
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie notariusz, przed którym nastąpi sporządzenie umowy
sprzedaży - prawa własności/prawa użytkowania wieczystego; oddania w użytkowanie wieczyste,
5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia
sprzeciwu,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestniczenia w przetargu/rokowaniach.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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