Mieroszów, …..........................
..................................................
(imię i nazwisko)
...................................................
..................................................
(adres zamieszkania)
..................................................
(nr telefonu)
Burmistrz Mieroszowa
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
Niniejszym deklaruję udział w ….. przetargu ustnym ograniczonym na najem na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego w……………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem przetargu, ograniczeniami w jego
użytkowaniu oraz zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i nie będę występował
z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu najmu.
W przedmiotowym lokalu planuję prowadzić działalność usługową polegającą na
…………………………………………………………………………………………………
….......................................................
(data i podpis uczestnika przetargu)
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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 :
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Mieroszowa, Plac Niepodległości 1, 58-350
Mieroszów, Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim Mieroszów jest Pan Zbigniew Zaparty, tel. 74
3030000, e-mail: zzaparty@mieroszow.pl ,
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem w składanym podaniu/wniosku,
Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Miejskiemu w Mieroszowie,
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ,
Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
….......................................................
(data i podpis uczestnika przetargu

