Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Prezydenta Miasta Łodzi

Łódź, dnia .............................................. r.

....................................................
(nazwisko i imię / nazwa firmy)

tel. .............................…………………
(dana nieobowiązkowa)

....................................................
(adres zamieszkania / siedziby)

e-mail:.............................……………..
(dana nieobowiązkowa)

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że lokal mieszkalny/użytkowy* Nr ............................ położony
w budynku przy ul. ...................................................................................................... w Łodzi,
dla którego przetarg został ogłoszony na dzień ………………………………………………...
- oglądałem (-am) i zapoznałem (-am) się:
- w terenie ze stanem zagospodarowania w/w nieruchomości;
- w terenie ze stanem technicznym w/w budynku;
- w terenie ze stanem technicznym w/w lokalu;
- „Warunkami przetargu”, które przyjmuję bez zastrzeżeń;
- zostałem(-am) poinformowany(-a):
a) iż w przypadku, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, z której zbywany jest lokal
posiada zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, przejmuje to zobowiązanie
w udziale ustalonym w umowie sprzedaży, przypadającym na nabywany lokal,
b) że dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

.........................................................
(podpis)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych – nr telefonu / e-mail * przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora
danych, w celu ułatwienia kontaktu w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej
na sprzedaż nieruchomości (bądź ich części) stanowiących własność Miasta Łodzi lub Skarbu
Państwa.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym
momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
….…….………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

* niepotrzebne skreślić

