
DN-S-20/2020 
II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku – Białej 
 

OŚWIADCZENIE 
 
………………………………..………………………………………………….. 
                                                (nazwa / imię i nazwisko licytanta) 
 
Oświadczam, że: 
 

1) zawarłem(łam) / nie zawarłem(łam) * umowy z Agencją Mienia 
Wojskowego. 

2) złożona w procedurze przetargowej dokumentacja jest aktualna na dzień 
przeprowadzenia przetargu.  

3) Zapoznałem(łam) się: 
- z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu  
i przyjmuję je w całości bez zastrzeżeń,  
- ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem 
technicznym i nie wnoszę z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad 
ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,  
- z siedmiodniowym terminem na zaskarżenie czynności związanych  
z przeprowadzeniem przetargu.  

 
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział 
Regionalny AMW w Krakowie, w związku z przetargiem na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości ((podst. prawna Rozporządzenie 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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych 
osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

 

 
       

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

 

*/ niepotrzebne skreślić 



DN-S-20/2020 
II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku – Białej 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Jako Zgłaszający swoje uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym na 
zbycie nieruchomości położonej w Bielsku - Białej, zaplanowanym na 
24.06.2020 r., oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie nw. danych 
osobowych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz ewentualnej 
sprzedaży nieruchomości na moją rzecz. Jednocześnie oświadczam, że 
przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie (podst. prawna 
Rozporządzenie 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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
– o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 
 
 
………………………………………… 
               (imię i nazwisko/nazwa) 

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

………………………………………… 
               (kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………… 
               (stan cywilny) 

………………………………………… 
               (telefon kontaktowy) 

………………………………………… 
               (adres e-mail) 
 
 

         
 

………………………..……………………………… 
(data i czytelny podpis – imię i nazwisko) 

  



POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi 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: „RODO”)  
a w szczególności art. 13 i 15 RODO, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 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) Przekazane dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego  
w strukturze Administratora, w szczególności na podstawie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie kodeks cywilny. 

4) Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, poza organom 
podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatków rolnego i leśnego, Kancelarii Notarialnej  
w celu przygotowania umowy przenoszącej prawo własność nieruchomości oraz Zarządcy Nieruchomości  
w celu przekazania lub przejęcia najmowanej/dzierżawionej nieruchomości. 

5) Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu realizacji umowy, a następnie przez 
okres zgodny z wymogami archiwizacji, określonymi w przepisach prawa. 

6) 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 oraz następujących 
informacji:  
− cele przetwarzania,  
− kategorie odnośnych danych osobowych,  
− o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach 

w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),  
− w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe – kryteria 

ustalania tego okresu,  
− o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
− o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie 
kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych. 

8) 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. 

9) 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. 

10) 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 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

mailto:iod@amw.com.pl


− 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. 

11) 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 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. 

12) Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 6-10 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. 

13) 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. 
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