
Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu 

 

Oznaczenie sprawy: 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w 

Nieboczowach, obejmującej działkę nr 2095/171 o powierzchni 0,1588 ha, obręb Nieboczowy, arkusz mapy 1, 

opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00034885/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność Gminy Lubomia 

 

Imię i nazwisko uczestnika przetargu: ................................................................................................... 

  

Adres ........................................................................................................................................................ 

 

I. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że  znany jest mi stan 

faktyczny i prawny przedmiotu przetargu i nie wnoszę z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych 

zastrzeżeń oraz zapoznałem się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości objętej przetargiem. 

 

II. Oświadczam, że zapoznałem się  treścią klauzuli informacyjnej RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd 

Gminy Lubomia informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w przetargu oraz osób, które nie wzięły 

udziału w przetargu przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubomia w prowadzonym postępowaniu 

przetargowym jest Gmina Lubomia w imieniu, której działa Wójt Gminy Lubomia 44-360 Lubomia 

ul. Szkolna 1. 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Zakrzyk,  

tel. +48  32 451 66 14, e-mail: oc@lubomia.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 RODO w celu związanym                       

z postępowaniem przetargowym w sprawie zbycia nieruchomości, jak i w celu późniejszego zawarcia 

umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca. 

4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, prawo do 

sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu         

i zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa      

w przetargu. 

8. Pełną informacje dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej BIP https://ugl.lubomia.finn.pl/bipkod/18537785. 

 

III. Proszę o dokonanie zwrotu wadium na rachunek bankowy (należy wskazać 

posiadacza) …………………………………………….. w Banku …………………………………. 

Nr ………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

 

data:  …………………………..                   podpis: ………………………………………….. 

 

mailto:oc@lubomia.pl

