Załącznik nr 1
do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Dębnica Kaszubska.
Dębnica Kaszubska, dnia ............................

..............................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................…
………………………………………………...
(miejsce zamieszkania)

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y .................................................................................legitymująca/y się dowodem
osobistym seria ....................... nr .....................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z warunkami przetargu na sprzedaż nieruchomości działki oznaczonej nr
ewidencyjny ........................ i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
2) zapoznałam/em się ze stanem prawnym i faktycznym ww. nieruchomości i przyjmuję je bez
zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość nabycia nieruchomości w obecnym stanie,
i nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Dębnica Kaszubska.
...........................................
podpis

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.
1) niniejszym informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, z siedzibą przy ul. ks. Antoniego
Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
II. Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, z którym możesz się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@debnica.pl; telefon: 693064318, lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu jak również w celu realizacji praw
i obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz :
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości;
3. Ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
5. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
IV. Prawne uzasadniony interes:
Prawnie uzasadniony interesem, na który powołuje się administrator danych jest: nie dotyczy
V. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, który nie będzie udostępniał danych innym
podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może
udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
VII. Okres przechowywania danych
Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po ustaniu
podstawowego celu przetwarzania.
VIII. Prawo dostępu do danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. A także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.
XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
XII. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko dla celu, dla
którego zostały zebrane.

