
Załącznik nr 7 do ogłoszenia o przetargu

Formulatz ofettorłr5z

na wynajem lokalu mieszkalnego wraz z garażem w Porębie Wielkiej 590A,
34-735 NiedŹwiedź w okresie od 01. 1 1 .2ol8r. do 30. Io.2o2or.

1. Imię i nazwisko, adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta:

2.

3.

4.

NIP fiezeli oferent jest przedsiębiorcą); .....

Data sporządzenia oferĘ:

oŚwiadczam, że zapoznałernf łarn się z warunkarni przetargu oraz wzorern

umowy i przyjmuję je bez zastrzeżen.

oferowana kwota najmu brutto zalokal mieszkalny wynosi '... zł

tocznle1' oferowana kwota najmu brutto Za garaż murowany wynosi

zł rocznie oraz za garaż drewniany wynosi zl

roczt\e,

Sposób jej zapŁaty

oświadczam, że zostałem/am poinformowany o Ęrrr, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest Gorczański Park Naro-

dowy z siedzlbą w Porębie Wielkiej, przy uI. Poręba Wielka 59o, 34-735
Niedzwied ż e-maiI: gpn@gorcepn. pl, tel. ( 1 8) 33 17 945, ( 1 s) 33 17 2o7 ;

b) moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 10 a ustawy z
dnia 16 kwietnia 2OO4r. o ochronie prryrody (tekst jednolity Dz. IJ. z
20018r. poz. I6t4), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lip-
ca 2oI2 r. w sprawie przetargów oraz rokowan na rozporządzante nie-
ruchomoŚciami przez parki narodowe (Dz. U. z 2oI2 r. poz.868 usta-
W z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pan-
stwowym (Dz. U. 2016 poz. 22591 oraz ustawy z dniall grudnia 2016
r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
panstwowyrn (Dz. U. 2016 poz. 2260)
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy
oraz przez okres 5 lat po jej wygaŚnięciu .

posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprosto-
wania or az o gr aniczenia przetw ar zania ;

5.

c)

d)



e) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych gdy |Izl7anr', że przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
lvych z dnia27 l<ułietnia2016 r.,

ł podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobo-
więanyla do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobo-
lvych będzie odrzucenie oferĘ.

W załączeniu:

- Dowód wpłaĘ wadium.

data i miejscowoŚć podpis oferenta


