ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

1. ___________________________________________________________________
( imię, nazwisko)
___________________________________________________________________
( adres zamieszkania )
_________________________

_________________________

( telefon kontaktowy )

( nr i seria dowodu osobistego )

_____________________
(PESEL)
Zgłaszam udział w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Piotrówce, oznaczonej jako działka 593/1 km 1 o powierzchni 3230 m2
obręb Piotrówka dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr OP1S/00040973/1
stanowiącej własność Gminy Jemielnica.
Oświadczam, że zapoznałem/am się warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez
zastrzeżeń.
Oświadczam, że znane jest mi przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica oraz jej stan prawny i faktyczny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Jemielnica podanych w
niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu i zawarcia umowy
sprzedaży.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania moich
danych osobowych oraz przysługujących mi uprawnieniach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności: prawie dostępu
do treści moich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
i przenoszenia.
W przypadku nie wygrania przetargu proszę o zwrot wadium na konto:
_____________________________________________________________________
(numer konta)
Jemielnica, dnia ________________

____________________
(podpis)

Załączniki :
1. Kopia dowodu wniesienia wadium,
2. Dokument potwierdzający własność nieruchomości sąsiedniej.
3. Inne, np. pełnomocnictwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz .UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm ) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Jemielnica
z siedzibą w Jemielnicy ul. Strzelecka 67.
2. W sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych możecie się Państwo skontaktować
się z Administratorem pisząc na adres: wojt@jemielnica.pl lub telefonując pod
numer: 77 46 23 520 lub z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy
Jemielnica. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Mateusz Szenbek będzie
dostępny pod nr telefonu 513 850 227, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, oraz
pod adresem e-mail – iod@bodo24.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia
Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów aktów oraz instrukcji w sprawie organizacji
zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ).
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ).
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem; ustawa
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990,
z 2021r. poz. 11 ,234 ).

Jemielnica, dnia ___________________

_______________
( podpis )

