
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 1

do Regulaminu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
działki gruntu Nr 2/20 AM 55  o powierzchni 0,1221 ha, obręb 0002 Laskowice,

zlokalizowanej miasto Jelcz-Laskowice, powiat oławski, województwo dolnośląskie.

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Oferent  oświadcza,  że  został  poinformowany  o  zasadach  sprzedaży  nieruchomości,  w
szczególności zapoznał się z regulaminem przetargu. 

2. Oferent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z
zawarciem umowy sprzedaży.

3. Oferent  oświadcza,  że  zapoznał  się  ze  stanem faktycznym oraz  prawnym dotyczącym
nieruchomości  stanowiącej  przedmiot  sprzedaży,  w  szczególności  z  jej  stanem
technicznym oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadzie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

RODO
1. Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.
Urz.  UE L 119,  s.  1),  w związku z  naszą współpracą informuję że:  Administratorem danych
osobowych  przekazanych  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  jest   Instytut  Uprawy
Nawożenia                                 i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Puławach,  ul.  Czartoryskich  8,  24-100  Puławy,  NIP  716-000-42-81,  Regon:  000079295,
zarejestrowany  pod  Nr  KRS:  0000149666  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin-Wschód     w  Lublinie  z  siedzibą  w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Osoby,  których  dane  osobowe  zostały  przekazane  w  związku  z  realizacją  niniejszego
postepowania,  mają  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  do  ich  sprostowania,
żądania  ich usunięcia  lub wniesienia  sprzeciwu z  powodu szczególnej  sytuacji.  Mają  również
prawo  do  żądania  od  Instytutu  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  do
ich przenoszenia.

3. W przypadku uznania dane osobowe przekazane w związku z realizacją niniejszego postępowania
będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, osoby których dane osobowe są przetwarzane
mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane w związku z realizacją niniejszego postępowania będą przetwarzane w
kilku  różnych  celach  tj.  dla  prawidłowej  realizacji  umowy,  celem  wykonania  obowiązków
prawnych,  w  tym  podatkowych,  a  także  mogą  być  przetwarzane  dla  dochodzenia  roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się
pojawią.

5. Podstawą  prawna  przetwarzania  danych  osobowych  przekazanych  w  związku  z  realizacją
niniejszej umowy jest: 
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy

cywilnoprawnej,



 art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas
ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania
lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 

6. Jeżeli wskutek współpracy Instytut zmuszany do przetwarzania wrażliwych danych osobowych
przekazanych w związku z realizacją  niniejszej  umowy,  takie  jak dane dotyczące zdrowia,  to
podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla
wykonania ciążących na Instytucie obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich
jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP itp. Jednocześnie Instytut zapewnia, iż
nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli
nie będzie do tego zobowiązany. 

7. Dane osobowe przekazane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przechowywane przez
okres  niezbędny do konkretnego przetwarzania  danych.  Z pewnością  dane będą przetwarzane
przez  okres  trwania  niniejszej  umowy,  jak  również  przez  okres  trwania  wymagalności
ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy –
zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01). Obecne przepisy nakazują przechowywać
przez 50 lat  listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje
ustalenie  podstawy  wymiaru  emerytury  lub  renty  (art.  125a  ust.  4  ustawy  z  17.12.1998  r.  o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).         W tym zakresie dane osobowe
będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.

8. Dane osobowe przekazane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane w formie
papierowej oraz elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla
realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
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