ptbs

Sp. z o.o.

43–200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Oświadczenie uczestnika przetargu
Ja ………………………………… legitymujący się dowodem osobistym nr …………….
wydanym przez ………………………….. nr PESEL …………………… zamieszkały
…………………………………………………… oświadczam, że w dniu ………………
uczestniczyłem w nieograniczonym przetargu ustnym, którego przedmiotem było zbycie
działki o numerze ………….. zlokalizowanej w Porębie wpisanej do Księgi wieczystej pod
numerem KW KA1P/00042070/4 plus udział wynoszący 8569/338000 w działce nr
……………. Oświadczam, że w przetargu zaoferowałem za działkę o numerze…………..
cenę brutto w wysokości ………………………… zł. plus udział wynoszący ………………..
w działce nr …………….. o wartości ………….zł. Oświadczam również, że zobowiązuję się
za tą cenę kupić w/w działki.

Pszczyna dnia ……………………….

…………………………………………
Podpis składającego oświadczenie

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
43- 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a
tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26

www.ptbspszczyna.pl
E-MAIL:

sekretariat@ptbspszczyna.pl

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 400 950 ZŁ
NR KRS: 0000127208
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 276654704
NIP: 638-15-30-174
KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA
NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Pszczyńskie
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000127208, zwany dalej: "Administratorem".
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 43-200 Pszczynie,
ul. Kilińskiego 5a lub telefonując pod numer: 32 2128555.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią
a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji
umowy.
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji
Umowy.
7. Administrator może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to
konieczne w celu realizacji Umowy.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pana/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek
Pana/Pani może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub
uniemożliwienia realizacji umowy.
10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy prawa
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