Og6lne warunki skladania ofert

Zal4cmiknr 2

OFBRTA NA NABYCIE LOKAI,I MIESZKALNYCH
Dane oferenta:

Imig i Nanvisko,T.{azwa Firma

Adres (siedziba)

........,...,
Regon.....,...

fax.............

tel.

NIP ...........

Dane os6b upowainionych do reprezentowania oferentawraz z oryginalem dokumentu

stwierdzaj 4cego umocowanie:

1......

2......
OFERTA
odpowied'zi na ogloszone zam6wienie na ,,Nabycie przez Gming Miasta Gdyni lokali
mieszkalnych" oferuj g do sprzedaiy nastgpuj 4c4 nieruchomo6i lokalow4:

W

Adres nieruchomoSci, w kt6rej znajduje sig oferowany lokai mieszkalny:

Dane clotycz4ce budynku, w kt6rym znajduje siq oferowany lokal:

ilo$i kondygnacji

,

r....,.,....,

ilodi lokali mieszkalnych na kondygnacji

,

powierzchnia nieruchomodci na kt6rej jest potozony budyrek
p

omieszczrenia przynalezne

i ich powi erzchn ia . . . . .

rok budowy/data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
.'.'t......,

wyposazenie techniczne budynku: (np. technologia budowy, instalacje, spos6b ogrzewania,
rodzaj stolarki okiennej

i drzwiowej, winda itp.)

Oe6lne warunki skladania ofert

koszty administrowania zwl4zane z

nieruchomo6ci4.

.

.. . ....)

zarz4dca nieruchomoSci

-

koszty utrzymania lokalu i czgdci wsp6lnych

infonnacj a o zaci4gniqtych kredytach

wysoko5i zaliczki na fundusz remontowy (zI za m')

Dane dolycz4ce oferowanego lokalu mieszkalnego:
Polo2enie

lokalu

Nr

(klatka,

lokalu

kondygnacj a)

IloSi
i rodzaj
pomieszczef
w lokalu

Powierzchnia
u2ytkowa
mieszkania

IloSd

i powierzchnia
poszczeg6lnych

pokoi

Pomieszczenia

przynaleZne
(rodzaj

i powierzchnia)

Cena
1m2

Cena

snrzedafv:

p.u.m.

brutto
lLaczniebrullo/
IVATI

/netLo/

Numer Ksiggi Wieczystej lokalu (iezeli zostala zaloZ'ona)

Przewidywany termin wydania lokalu mieszkalnego kupuj4cemu: '....
Stan wykof czenia i wyposazenia lokalu:

Oferta

zawiera

.

... zapisanych i ponumerowanych stron.

Og6lne warunki skladania ofert

Zalacznik: nr 3
O6wiadczenie:
Ofwiadczam, 2e zapoznalem sig z warunkami zawartymi w ,,Procedurze nabywania wlasnoici
lokali mieszkalnych oraz czgici budynkow i urzqdzeri, kt6re nie sluzq w'ytqcznie do urytku
wlaicicieli lokali wraz z udzialem w prawie uitkowania wieczystego lub wlasnoici gruntu"
wprowadzonej Zarzqdzeniem Prezydenta Miosta Gdyni Nr 6605/17/VIIP z dnia I3 wrzeinia
2017 roku zmienionq Zarzqdzeniem nr 7283/18/VII/P Prezydenta Mia,sta Gdyni z dnia l0
stycznia 20IB robu i przyjmujgje bez zastrzeien.

Niniejszym, wyra2am talc2e zgodg na przetwarzanie moich danych osc,bowych podanych
wforn'tularzu ofertowym Gminy Miasta Gdyni, BI-382 Gdynia, AI. Marsz. Pilsudskiego 52/54
w celach zwiqzanych z zawarciem umowy ,rprzeda2y Lokalu, jak r6wnie2 w celu powiadomienia
przez Gming dostawc6w medi1w do Lokalu o zawarciu umowy sprzedairy Lokalu. W ramach
powyzszego zakresu i cel6w mieici sig r6wnie2 przekazynuanie ntoich danych osobowych
podmiotom zewngtrznym wsp1lpracujqcym z Gminq Miasta Gdyni przy realizacji ww. c:el6w
i zamierzett, a w szczeg6lnoici; pelnomocnikom, doradcom, rzeczoznawcom, bieglym
i notariuszom, Zgoda, o ktLrej mowa powyZej, obejmuje r1wniei przetwarzanie moich danych
osobo'wych w przyszlo1ci, o ile nie zmieniq sig cele przetwarzania. Ofwiac{czam, 2e zostalem
pouczony o prawie wglqdu do moich danych osobowych oraz do ich poprat'viania, jak r6wnie2
o dobrowolnoici ich podania.

Dane osoby skladajqcej oSwiadczenie i jej podpis

Og6lne warunki sldadania ol'ert

Klauzula informaryj na dot. pyzetw arzania danych osobowych
Dzialaj4c na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dn\a 21 kwietnia 2076 r, w sprawie ochrony os6b firycznych w avi4zku z: przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekfywy 95/48ME (og6lne
rozporz1dzenie

o

ochronie danycb)

-

Dz.U.UE.L 2016.119.ll, wobec uryskania c,d Pani./Pana danych

osobowych, prosimy o zapoznanie sig z ponizszq informacj4:
1. Dane administratora danyc;h

[ADO]

-

administratorem Pani/Pana danych osobowych bgdzie
Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia B1-382, Al. Marsz. J. Pilsudskiego 5?.-54
e-mai I : umsdyni a@edvnia.pl
tel.: +48 58 66 88 000

Danuta Pietrzak
e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, A1. Marsz. J. Pitsudskiego 5'.2-54

2. Inspektor ochrony danych

[IOD]:

3. Cel przetwarzania: Dane osobowe

bgd4 przetwarzane

w

rwiqa)<u

z prowadzonym postgpolvaniem maj4cym

na

celu nabycie lokalu mieszkalnego.

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niZ wskazane w zdaniu
poprzedzaj4cym, gdyby jednak taka okoliczno6i miala miei miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danvch
osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrgbnie poinformowana/y.

przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami
organizacyjnymi podleglymi ADO, organami wtadzy publicmej oraz podmiotami wsp6tpracuj4cymi z ADO,
zgodnie z postgpowaniem wlaSciwl,rn w sprawie. W przypadku ujawnienia sig koniecznodci przekazania danvch
odbiorcom inn),rn niz w zdaniu poprzedzaj4cym, zostanie Pani/Pan odrgbnie poinformowana/y.

4. ADO nie

przewiduj

e

5. ADO nie przewiduje

ptzekazania uzyskanych danych osobowych

do paristwa

trzecir>go

lub

organizacji

migdzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani,?an odrgbnie poinformowana/y.

6. ADO nie przewiduje za\tomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane
osobowe. R6wnocze5nie ADO informuje, i2:

'7.

Czas przetntarzznia danych osobowych wiqzai sig bEdzie

z

wla5ciw4 procedur4; przepisami prawa

upowaZniaj4cymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. Z4dania uzyskania kopii danych osobowych, iub ich udostgpnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b. 24dania sprostowania danych osobowych (art. l6 RODO)'
c. L4danierusunigcia swoich danych osobowych (art. l7 RODO) tzw. ,,prawo do bycia zapomnianym",
d. Z4dania ograniczenia przefrvarzania swoich danych osobowych (art' 18 RODO)'
e. i4daniapizeniesienia wlasnych danych osobowych w powszechnie uzywanym formacie clo innego administratora
danych wskazarrcgo przez siebie (art' 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g. coflrigr:ia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbylva sig na podstawie udzielonej

uprzednicr zgody (art.7.3 RODO)

ADO informuj e j ednoczeSnie, iz na podstaw ie art. 7'/ RODO ma PanilPan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu OchronyDanych Osobowych, IJrz4d Ochrony Danych Osobowych,00-193 Wars:zawa, ul. Stawki 2, tel.:

9

22

*I U 00, dotycz4cej niezgodno5ci

pfletwal:zaniaprzekazanych danych osobowych z RODO.

