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Załącznik nr 2 – wzór formularza rejestracyjnego 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY – AUKCJA NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI INFLUENSE SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU 

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2019 R. 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

PODMIOT □ osoba fizyczna 
□ osoba prawna/jednostka 
nieposiadająca osobowości 
prawnej 

IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA  

NIP  

REGON  

KRS  

PESEL  

ADRES DO DORĘCZEŃ   

PRZEDSTAWICIEL  

ŹRÓDŁO UMOCOWANIA   

DYSPOZYCJA ODNOŚNIE ZWROTU 
WADIUM  

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY LICYTANTA/PEŁNOMOCNIKA LICYTANTA 
 

I. Niniejszym oświadczam, że jestem osobą fizyczną posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych/ jestem osobą umocowaną na podstawie 
…………………………………………………….. do działania w imieniu i na rzecz 
………………………………………………….. w zakresie niezbędnym do udziału w aukcji 
i do zawarcia umowy sprzedaży (niepotrzebne skreślić). 

 
 

…………………………………………    ………………………………………… 
data           czytelny podpis 
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II. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z regulaminem 
aukcji na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości 
Influense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą  
w Opolu i akceptuję wskazane w nim warunki. 

 

…………………………………………    ………………………………………… 
data           czytelny podpis 

 

III. Potwierdzam, że przystępując do aukcji przez zapłatę wadium 
wyraziłem/wyraziłam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przekazanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w aukcji  w celach  
i na warunkach wskazanych w części V regulaminu aukcji na sprzedaż 
ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Influense Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Opolu/ 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przekazanych przeze mnie jako przedstawiciela licytanta w formularzu 
rejestracyjnym; w celach i na warunkach wskazanych w części V regulaminu 
aukcji na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości 
Influense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą  
w Opolu.(niepotrzebne skreślić) 

 

…………………………………………    ………………………………………… 
data           czytelny podpis 

 


