
 
Warszawa, dn. ………………… 

……………………………… 
imię i nazwisko 
 
……………………………… 
adres do korespondencji 

 
……………………………… 
nr telefonu (opcjonalnie) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

  Oświadczam, że wyrażam zamiar nabycia lokalu …………………………………………  

i gotowość do zawarcia aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu będącego przedmiotem 

ogłoszonego przetargu na rzecz moją i ………………………….………………………………………………………….……. 

Akceptuję wysokość wskazanej w ogłoszeniu dotyczącym przetargu wartości rynkowej prawa odrębnej 

własności lokalu oraz w wysokości przeze mnie wylicytowanej. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu na lokale 

mieszkalne do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu w SM „MIŁA” i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do treści 

w nim zawartych. Wyrażam zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłacę w 

terminie do 30 dni całej zadeklarowanej na przetargu ceny lokalu kwoty przetargowej na rachunek bankowy SM 

„MIŁA” w Banku Pekao nr 11124062471111000049775152. Do niniejszego oświadczenia załączam dowód wpłacenia 

wadium na rachunek bankowy Spółdzielni. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe: 01-026 

Warszawa ul. Anielewicza 23 A, tel.: (22) 838 10 24,  e-mail: sekretariat@smmila.pl; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować przy użyciu poczty e-mail: iod@smmila.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, tj:  

a. wykonania czynności koniecznych przed zawarciem umowy, tj. przeprowadzenia procedury przetargowej, 

b. wykonania umowy,  

c. archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią; 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie 

uzasadnione interesy; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych;   

8. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193; 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i zawarcia ewentualnej umowy. 

Niepodanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym i ewentualne zawarcie oraz wykonanie umowy; 

10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 
………………………………                                                                      ……………………………. 
podpis oferenta        podpis drugiego oferenta 

(w przypadku nabycia lokalu wspólnie) 

 
…………………………..…..                      …………………………..…..  
Seria i Nr dow. osob.                  Seria i Nr dow. osob. 
 

 
Oświadczenie zostało podpisane w dniu ………………………………… w obecności 

……………………………………………………………………...………, pracownika SM „MIŁA”. 

 
………………………………………. 

podpis pracownika SM „MIŁA” 

mailto:sekretariat@smmila.pl
mailto:iod@smmila.pl

