
                                                                                                                   Szczecin, dnia ……………………r.  
 
 (osoba/y upoważniona/e do reprezentowania …………………………………….….  

 

……………………………….. przy ul. ……………………………………………...) 

 

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

 

………………...………………………………………… 
(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

………………...………………………………………… 
(kod, miejscowość) 
 

………………...………………………………………… 
(seria i nr dowodu osobistego, PESEL) 

 

…………………………………………………………... 
(nr telefonu kontaktowego, adres e-mail ) 

 
 

 

  
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze stanem faktycznym, technicznym i formalno-

prawnym lokali niemieszkalnych (pomieszczeń) o łącznej powierzchni 51,00 m2, wraz z łącznym 

udziałem wynoszącym 134/10.000 w nieruchomości wspólnej, zlokalizowanych w budynku nr 52,  

w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 20, 22, 24, posadowionym na terenie działki nr 40, obręb 4082 

Dąbie o pow. 0,4455 ha, KW nr SZ1S/00073101/2 oraz warunkami ustnego przetargu ograniczonego, 

ogłoszonego przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie na dzień 24.05.2022 r.  

i nie wnoszę z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych 

zastrzeżeń. 

 

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

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przetargiem na sprzedaż ww. 

nieruchomości prowadzonym przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję 

moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

 

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

 

 

2. W przypadku niewygrania przetargu, wniesione przez ………………….…………………… 

wadium proszę zwrócić w formie: 

 

            ......................................................................................................................................................... 
                                        ( określić sposób zwrotu wadium – na konto bankowe, przekazem pocztowym na adres zamieszkania, itp. ) 

 

            ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                                                 .................................................... 
 ( podpis ) 

 

 



W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 (dalej: „rozporządzenie 

RODO”) a w szczególności art. 13 i art. 15 RODO, Agencja Mienia Wojskowego informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy  

ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa; 

2) Administrator wyznacza inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: 

iod@amw.com.pl oraz listownie pod adresem Administratora podanym w pkt 1 z dopiskiem „inspektor ochrony danych 

osobowych”. 

3) Administrator będzie przetwarzał przekazane dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego  

w strukturze Administratora na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i aktów 

wykonawczych do tych ustaw oraz w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do 

Administratora i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.  

4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w przetargu, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny  

i aktów wykonawczych do tych ustaw.  

5) Przekazane dane osobowe Administrator po rozstrzygnięciu przetargu, z zastrzeżeniem pkt 6 będą przetwarzane przez okres 

przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych  

i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów.   

6) Dane osobowe w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail przekazane celem udzielania informacji dotyczących innych 

nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego i przeznaczonych do sprzedaży/najmu/dzierżawy 

będą przetwarzane w czasie nieokreślonym, w którym Pana/Pani zgoda będzie obowiązywać.  

7) Administrator zawiadamia, iż do danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu 

Administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, 

jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu jak podmioty prowadzące 

działalność pocztową. Poza powyższa kategorią podmiotów Administrator nie przekazuje danych osobowych innym 

odbiorcom, z zastrzeżeniem, przekazywania danych osobom upoważnionym/podmiotom/instytucjom na podstawie przepisów 

prawa.  

8) Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach znajdujących się poza 

Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.  

9) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Pani/Pana 

dotyczące, a w razie potwierdzenia – prawo do uzyskania dostępu do danych. Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych 

osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające  

z kosztów administracyjnych. 

10) Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które 

są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

11) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących 

Pani/Pana danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi choćby jedna z okoliczności:  

− dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone,  

− osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,  

− osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania (sprzeciw 

osoby zainteresowanej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO (sprzeciw osoby 

zainteresowanej wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego),  

− dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

−  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub 

prawie polskim,  

− dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

12)  Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia        przetwarzania, 

gdy: 

− kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić ich 

prawidłowość, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/i do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

− wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw pańskiego 

sprzeciwu. 

13) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/a danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 

e lub d (chodzi o przetwarzanie danych w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, 

albo w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora bądź strony trzeciej), w tym profilowania  

mailto:iod@amw.com.pl


na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże  

on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

14) Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 9-13 niniejszej informacji  

w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

− Administrator udziela informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, o ile 

innymi sposobami da się potwierdzić Pani/Pana tożsamość. 

− Administrator ułatwia Pani/Panu wykonywanie wskazanych praw. 

− Administrator udziela Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca,  

a w razie potrzeby – z uwagi na skomplikowany charakter pańskiego żądania – może ten termin wydłużyć o kolejne 2 

miesiące, informując o tym Panią/Pana w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia żądania podając przyczynę opóźnienia. 

− Jeżeli swoje żądanie w zakresie wskazanych praw złoży Pani/Pan elektronicznie, Administrator przekaże Pani/Panu 

informacje w miarę możliwości elektronicznie, chyba że zażąda Pani/Pan innej formy. 

− Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Pani/Pana żądaniem w zakresie wskazanych praw, ma obowiązek 

zawiadomić Panią/Pana o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania, podając powody 

milczenia oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony 

prawnej przed sądem. 

− Administrator udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli 

Pańskie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, 

Administrator może: 

a)  pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo 

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

15) Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO. 

16) Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 

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

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie  

ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail na czas nieokreślony, w którym 

moja zgoda będzie obowiązywać, w celu przekazywania informacji dotyczących innych nieruchomości znajdujących 

się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego i przeznaczonych do sprzedaży/najmu/dzierżawy. Zostałem (am) 

poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem (am) 

poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.   

 

 

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

 


