
Załącznik do  

Regulaminu ustanawiania prawa  

odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

 

 

Dane oferenta 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

 

Adres zam. …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że: 

 

 

1. zapoznałem się z Regulaminem ustanawiania prawa odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

2. zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego, którego dotyczy 

postępowanie, 

lub jeżeli oferent nie zapoznał się ze stanem technicznym 

3. nie będę rościł sobie żadnych praw i uwag, co do stanu technicznego lokalu 

mieszkalnego, 

 

 

 

 

 

 

Leszno, dnia ………………………..   …………………………………. 

        (czytelny podpis oferenta) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW 

 

       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informujemy, iż:       

a)  Administratorem danych osobowych jest Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 

Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46, nr tel. 655295849, email sekretariat@lsmleszno.com.pl , 

b)   dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.65 529 58 49,  email 

inspektorodo@lsmleszno.com.pl , 

c)   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a),b) i c) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia postępowania 

przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, 

wykonania umowy oraz archiwizowania danych, 

d)   w trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione jedynie odbiorcom danych 

osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,  

e)  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

f)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami, 

g)  każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych uniemożliwi uczestnictwo w 

postępowaniu przetargowym. 

h)   każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

i)  podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu, 

j)  administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym 

będących wynikiem profilowania. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

 

 

 

Leszno, dnia ………………………..   …………………………………. 

        (czytelny podpis oferenta) 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@lsmleszno.com.pl
mailto:inspektorodo@lsmleszno.com.pl


Załącznik do  

Regulaminu ustanawiania prawa  

odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych 

– Leszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 

w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie 

osoby, w której dane dotyczą przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz 

archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń. 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych – 

Leszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46, 

w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu 

w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

Leszno, dnia ………………………..   …………………………………. 

        (czytelny podpis oferenta) 

 

 


