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                           Załącznik nr 1  
                                                                                                  do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 

                                                                         stanowiącej własność Gminy Radzymin 

                                                                                                
 
………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
(miejsce zamieszkania) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………….….. legitymująca/y się  

…………………………………………… seria ………………………… nr ……………………………….……………. . 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/em się z warunkami przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej  

w ……………………………………………….. , oznaczonej jako działka/i ewidencyjna/e nr …………………… 

i przyjmuję je bez zastrzeżeń, 

2) zapoznałam/em się ze stanem faktycznym ww. nieruchomości i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz 

wyrażam gotowość nabycia nieruchomości w obecnym stanie, 

3) nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Radzymin. 

 
 

 

                                                                                       …………………………………………………. 
                                                                                                                (data i podpis) 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest  Urząd  Miasta i  Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, którego 

reprezentantem jest Burmistrz Radzymina. Kontakt telefoniczny 22 667 67 67, poczta elektroniczna: sekretariat@umig.radzymin.pl. 
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. 

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radzymin.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach  związanych z organizacją i przeprowadzeniem postępowania na zbycie 
nieruchomości, w tym w związku z Pani/ Pana uczestnictwem w przetargu, w związku z zawarciem i realizację umowy, gdy zostanie 
Pani/Pan wyłoniona jako nabywca  nieruchomości,  w związku z przeprowadzeniem rozliczeń,  w związku z ewentualnym dochodzeniem 
roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać  jeśli jest Pani/ Pan stroną umowy. 
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b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (w sytuacji gdy nabywcą nie jest osoba fizyczna a inny podmiot) oraz w celu 
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z : 
- art. 18 ust. 2 pkt. 9  lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
- ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997. r o gospodarce nieruchomościami, 
- ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny,  
- ustawą z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie,  
- rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na  
  zbycie nieruchomości.  

5.    Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty  

z którymi współpracuje Administrator: podmiot dostarczający oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów w Jednostce - 

Nefeni Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy Klinkierowej 7, 60-104 Poznań, dostawca i hostingodawca Biuletynu Informacji Publicznej - Logonet 

Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz, kancelaria notarialna, która będzie przetwarzać Pani/Pana dane 

 osobowe w związku ze  sporządzeniem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, inni uczestnicy  postepowania oraz 

osoby w toku przeprowadzania czynności przetargowych na podstawie i w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń,  
w szczególności podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku  
z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. 
Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości będą  umieszczone w na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej bip.radzymin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Jednostki. 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji celów, do których  dane osobowe zostały zebrane, 
które zostały wykazane w pkt 3 a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czyli zgodnie z kategorią A będą przechowywane wieczyście. 

7. Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności 
postanowieniom art. 32 RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 
RODO), 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 
(art. 17 RODO), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych osobowych (art. 18 RODO), 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie 
odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO), 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO) 
Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

brak ich podania uniemożliwi Pani/ Pana uczestnictwo w postępowaniu na zbycie nieruchomości  a także zawarcie i realizację umowy, gdy 
zostanie Pani/ Pan wyłoniona jako nabywca  nieruchomości.  Podanie przez Panią/ Pana danych jest wymagane do realizacji celu, gdy 
podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Brak ich podania uniemożliwi  Pani/ Pana udział w postępowaniu na zbycie 
nieruchomości,  przetwarzanie danych w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 
 
 
 

        …………………………………………………. 
                                                                                                                (data i podpis 

 


