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OŚWIADCZENIE 
 

 Ja niżej podpisany/a …………………………………….…………………………... 

oświadczam, że legitymuję się dowodem osobistym seria ............ nr ….…………. wydanym 

przez ………………………………………………….. ważnym do ………………………………….. 

 Powyższe informacje przekazuję do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia przy ul. Rynek 

15, 26-006 Nowa Słupia w celu udziału w przetargu na dzierżawę/najem
1

 nieruchomości na 

potrzeby weryfikacji danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do tego przetargu. 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji. 

 

……………….…………..……… 
data i czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

z siedzibą: ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych oraz udostępnia jego dane 

kontaktowe: 

Agnieszka Lewandowska 

sekretarz@nowaslupia.pl 

tel. 413178768 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lub najem nieruchomości 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: 

Ustawa 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz  rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nierucho-

mości 

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa, poza osobami uprawnionymi do 

udziału w postępowaniu przetargowym. W przypadku wygrania 

przetargu podane zostaną do publicznej widomość w informacji o 

wyniku przetargu Pani/Pana imię i nazwisko lub nazwa firmy.  

 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji przetargu oraz przez okres 10 lat lub dłuższy, gdy po 

dokonaniu ekspertyzy uzna się, że konieczne jest dalsze 

przechowywanie dokumentów.   

 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

 

warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę lub najem 

nieruchomości  

Pani/Pana dane: 

 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

oraz profilowaniu.   

 

Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej      ……………………………………………………………… 

                                                                              data i czytelny podpis 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić       Klauzula informacyjna ważna od: 19.06.2019 r.   

 


