
Przetarg pisemny ograniczony w dniu 17.06.2021r. 

 na oddanie w najem garażu nr 3 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 4C 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię / imiona, nazwisko) 

 

Oświadczam, że: 

 

 zapoznałam/em się przed przetargiem ze wzorem umowy najmu oraz akceptuję w pełni 

jej treść oraz wszelkie wynikające z niej zobowiązania; 

 zapoznałam/em się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem prawnym, 

faktycznym i technicznym nieruchomości i nie będę wnosić z tego tytułu oraz z tytułu 

ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do 

Agencji Mienia Wojskowego; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, numeru 

PESEL, numeru telefonu, adresu mailowego, adresu zamieszkania) przez Agencję Mienia 

Wojskowego w związku z przeprowadzonym przetargiem (podstawa prawna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679                          

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 

z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych –  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781); 

 wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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 4 maja 

2016r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam/em w celu złożenia oferty, ewentualnie wykonania umowy najmu. 

Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych 

osób wskazanych przez mnie w ofercie, ewentualnie do wykonania umowy najmu  należy 

do mnie; 

  posiadam zgody od osób wskazanych do złożenia oferty, ewentualnie do wykonania 

umowy najmu, na przetwarzanie danych osobowych; 

 

 

 

…………………………………………….. 

(data / miejscowość) 

 

 

 

…………………………………………….. 

(czytelny podpis) 


