
 
* niepotrzebne skreślić  

………………………………………………………….    Piekary Śląskie, dn. …………………………..……….. 
                       Imię, nazwisko/ Nazwa firmy 

…………………………………………………………. 
                       Adres zamieszkania/siedziby 

…………………………………………………………. 
                    c.d.  adres zamieszkania/siedziby 

…………………………………………………………. 
                       Nr telefonu kontaktowego 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem/am się z warunkami umowy najmu i nie wnoszę do nich żadnych uwag i zastrzeżeń;  

• zapoznałem/am się ze stanem technicznym lokalu położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy 

………………….………………………………………………., nie wnoszę do niego żadnych uwag i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

• zapoznałem/am się z warunkami przetargu/rokowań* i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń; 

• nie posiadam żadnych zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub 

podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych; 

• zapoznałem/am się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

………………………………………………………………. 

                                                                                                                       (data i podpis) 

Proszę o zwrot wpłaconej zaliczki/wadium* tytułem ………………………………………………………………………............... 

w kwocie …………………………………….. zł na konto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą 

przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);  

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 



 
* niepotrzebne skreślić  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu \ rokowań na oddanie w 

najem lokalu użytkowego, na podstawie art. 13, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 oraz 

art. 25b ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 

późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa,  operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej 

oraz podmiotom przetwarzającym:  

• LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono 

dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w 

Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, 

• Asseco Data Systems S. A. z siedzibą przy ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, której 

powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,  

• HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z 

asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie 

Miasta Piekary Śląskie, 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie w budynku przy ulicy 

Bytomskiej 92. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.] (co najmniej 10 lat – okres ten może 

ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo  żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku i wynika z 

ww. przepisów prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 


