
Załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok,  Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białymstoku  ul. Bitwy Białostockiej 8.
O Ś W I A D C Z E N I A

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/  danych  osobowych
reprezentowanego przeze  mnie,  przez administratora  danych osobowych,  do celów
związanych ze sprzedażą nieruchomości  gruntowej,  położonej  w Białymstoku przy
ul.  Bitwy  Białostockiej  8,  o  łącznej  powierzchni  1.0865  ha  obejmującej  prawo
użytkowania  wieczystego  gruntu  działek  oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi
549/6  i  550/12  obręb  0012  Białostoczek  Płd.  oraz  prawo  własności  budynków
i  budowli,  które  stanowią  odrębną  nieruchomość  budynkową i  odrębny  przedmiot
własności  użytkownika  wieczystego,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w Białymstoku  IX
Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  Księgę  Wieczystą  o  numerze  KW  BI1B
00049786/6,  w  organizowanym  przez  Syndyka  Masy  Upadłości  Zakładu
Wykonawstwa  Sieci  Elektrycznych  Białystok,  Sp.  z  o.o.  w  upadłości   z  siedzibą
w Białymstoku przetargu w trakcie oraz po zakończeniu przetargu oraz dla zawarcia
umowy kupna-sprzedaży, jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez
prawo podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. 2019, poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskiej  2016/679  z  dnia  27  kwietnia
2016r.

2. Oświadczam,  iż  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych  (  tekst  jednolity:  Dz.  U.  2019,  poz.  1781  )  oraz  Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego i  Rady  Unii  Europejskiej  2016/679  z  dnia  27  kwietnia
2016r.:
1) zostałem  poinformowany,  że  administratorem  danych  osobowych  jest

organizator  przetargu,  tj.  Syndyk  Masy Upadłości  Zakładu Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Białystok, Sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Białymstoku;

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

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

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

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

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

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik Nr 3
do Regulaminu przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego.

………..………………………………………….( data i czytelny podpis, pieczątka)


