


OFERTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI! 

Do niniejszej oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 

 

1. Oferta na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w  

    Brzegu przy ul. Wileńskiej 37A/12 (dalej jako: Lokal) 

 

2. Proponowana cena ……………………………………………………………………... 

(słownie:……………………………………………………………………………......) 

 

OSOBY FIZYCZNE 

3. Imię i nazwisko………………………………………………………………………… 

4. Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………… 

5. PESEL:………………………………………….………………………………………. 

 

OSOBY PRAWNE 

6. Siedziba i oznaczenie firmy …………………………………………………………… 

7. NIP …………………………………….. REGON …………………….……………… 

8. Numer KRS (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………….. 

 

DANE KONTAKTOWE (dobrowolnie, zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych) 

9. Numer telefonu ………………………………………………………………………… 

10. Adres e-mail:…….……………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA 

11. Niniejszym zobowiązuje się do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z 

ustanowieniem i przeniesieniem odrębnej własności Lokalu na moją rzecz w 

przypadku wyboru mojej oferty. 

12. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez 

zastrzeżeń. 

13. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym i prawnym Lokalu.  

 

 

_____________________________________ 

Data i czytelny podpis Oferenta 
 
 
 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby organizowanego przetargu jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" z siedzibą 
w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114438 (dalej: Administrator lub 
Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: adrian.bednarczyk@smzgoda.pl 

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wyłonienia zwycięzcy w ramach przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych w ofertach skierowanych do Spółdzielni jest fakt, iż przetwarzanie tych danych jest 
niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w ograniczonym zakresie, fakt, iż 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z 
przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator 
danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się 
będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia 
roszczeń przysługujących oferentom względem Spółdzielni. W przypadku danych przekazanych przez podmiot, którego oferta została wybrana przez 
Spółdzielnie jako najkorzystniejsza, dane osobowe przekazane Spółdzielni będą przetwarzane na tych samych zasadach, co dane przekazane na 
potrzeby zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią.  

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procedurze organizowanej przez Spółdzielnię (za 
wyłączeniem danych kontaktowych, które służą wyłącznie do kontaktu w związku z organizowanym przetargiem).  

 


