ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY

………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA

Zgłaszam udział w II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej położonej w pobliżu ul. Marszałka Piłsudskiego w Kępnie
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/13 stanowiącej własność Gminy Kępno.
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
numer telefonu :

…………………………………………………………………….

Nr PESEL:

…………………………………………………………………….

Nr NIP:*

…………………………………………………………………….

Nr REGON:*

…………………………………………………………………….

Nr KRS:*

…………………………………………………………………….

nr rachunku bankowego
do wypłaty wadium:

…………………………………………………………………...

……………………….., dnia …………………
miejscowość

data

…………………………………….
podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – nr telefonu,
PESEL i nr rachunku bankowego w celu przystąpienia i udziału w przetargu związanym
z nabyciem nieruchomości, zawarciem notarialnej umowy sprzedaż, a także ich archiwizacji
zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) przyjąłem
(-łam) do wiadomości, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno oraz zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dostępną
w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (http://bip.kepno.pl).
………………………………………………..
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno z siedzibą w Kępnie, przy ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie jest możliwy
poprzez e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, związanych z prowadzonym
postępowaniem na zbycie nieruchomości a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych
osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie:
http://bip.kepno.pl.
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