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KARTA UCZESTNICTWA  
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego (aukcji) w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego położonego …………………………………. piętrze ………………………………budynku przy ul. 
…………………………………………………………. w Krakowie, składającego się …………………………………………o łącznej 
pow. użytk. …………………….. m2.  
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Proszę wpisać czytelnie drukowanymi literami: Imię i nazwisko/ firma, adres uczestnika aukcji  
 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami przetargu i treścią regulaminu określającego zasady 
przetargu (aukcji), treścią ogłoszenia, a także ze stanem faktycznym przedmiotu aukcji, którego stan 
akceptuję i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” w 
Krakowie oraz zrzekam się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

Gotów/gotowa jestem do przejęcia lokalu w takim stanie w razie wygrania przetargu. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję treść regulaminu określającego zasady przetargu i gotów/gotowa 
jestem przystąpić do przetargu na warunkach w nim zawartych. 

Przyjmuję do wiadomości prawo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” w Krakowie do 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu 
notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
uczestników postępowania przetargowego. 

 

PESEL lub NIP w przypadku firmy   ……………………………………………………….  

 

      …………………………………………………………………………  
      CZYTELNY PODPIS 

 

KRAKÓW, DNIA ……………………………………………. 
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 Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec oferentów  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w 

Krakowie, ul. Kurczaba 25, zwana dalej jako AD.  
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@sm.nowyprokocim.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z realizacją 

aukcji (przetargu ustnego), której celem jest wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty 

realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od daty przeprowadzenia aukcji  

(przetargu ustnego).  
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;  
7. Posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną 
sytuacją.  

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej 
na podany adres Administratora danych.  

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują 
się w przedłożonej ofercie.  

 
 

 
 

 Kraków, dnia ……………………………………….                            ……………………………………………………. 
(podpis oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


