
Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Stal-Met Nieczaj spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu,  

Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19 

 
____________, dnia __.__.2020 roku 

 

OŚWIADCZENIE 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych reprezentowanego 

przeze mnie ____________________________________________, przez administratora danych 
osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż nieruchomości Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. 
w upadłości zlokalizowanych w Zabrzu– wg. streszczenia opisu i oszacowania sporządzonego w dniu 
17 lutego 2020 r. przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, a obejmującego prawo własności lub 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzy przy ul. Śląskiej i Wandy 
10, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr KW GL1Z/00027026/6, GL1Z/00011813/5; 
GL1Z/000001379/7; GL1Z/00011778/7 (dalej „Nieruchomość Zabrze”). 

2. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu 
Ofert i Akcji, tj. Syndyk Masy Upadłości Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości; 

b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

c) zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy 
oraz o tym, że odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia 
umowy; 

d) zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora dostępu do ww. danych, ich 
sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

e) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania 
zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

f) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego; 

g) zostałem poinformowany o prawie do przenoszenia danych osobowych; 

h) zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu,  
Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19, 
przyjętego uchwałą Rady Wierzycieli nr 4/11/2020. 

 
 
 

 
________________________ 
Podpis oferenta/ 
reprezentanta lub pełnomocnika oferenta 
 


