
 Załącznik nr 4 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Nieograniczonego 
 

 

 

 
OŚWIADCZENIA 

 

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

reprezentowanego przeze mnie [●], przez administratora danych osobowych, do celów związanych 

ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej nr 28, obręb 

Śródmieście, położonej w Nysie, o powierzchni 0,0873 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział 

V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00082901/8, w organizowanym 

przez syndyka masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości przetargu w trakcie oraz po zakończeniu 

Przetargu oraz dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jak również wypełnienia obowiązków 

przewidzianych przez prawo podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018. poz. 1000) ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

2. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U.2018. 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 Przetargu, 

tj. syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj 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 3 do Regulaminu 

przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego z dnia 27.01.2021 r. 

 
 

 
 
 
 

.................................................. 
                                                                                                                        / data, podpis oferenta /  

   
 


