Łazy, dnia………………………………
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko / Nazwa firmy i imię i nazwisko*
………………………………………………...
…………………………………………………
Adres
…………………………………………………
Telefon¹ (pole nieobowiązkowe)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
Niniejszym zgłaszam udział w przetargu w dotyczącym: ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferowana wysokość stawki czynszu netto za 1m² powierzchni lokalu użytkowego w wymiarze miesięcznym
wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….)
Proponowany rodzaj działalności – krótki opis
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić
¹W przypadku podania numeru TELEFONU do kontaktu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego we wniosku w celu zapewnienia
szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją niniejszego wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………….………………………………………………………………
(podpis osoby podającej numer telefonu)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób biorących udział przetargu:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem danych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem danych można się skontaktować: tel. 32 6729434, fax. 32
6729448, poprzez adres email um@lazy.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może
się Pani/Pan skontaktować: tel. 32 6729434, poprzez adres email iod@lazy.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach,
42-450 Łazy, ul. Traugutta 15. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym
z przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
ODBIORCY DANYCH: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów (przykład: sądowi, Policji).
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Nie dotyczy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji
określonym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania wydania kopii
danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody prawo do jej wycofania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwiającym Pani/Panu uczestnictwo w w/w przetargu.

