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      Do 

      Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

      ul. Kleeberga 2 

      85-791 Bydgoszcz 

FORMULARZ OFERTOWY 

(dot. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego  

przy ul. Szancera 4/50 w Bydgoszczy) 

1. Dane dotyczące oferenta 

Imię i nazwisko/Nazwa ................................................................................................................ 

Adres zamieszkania/firmy............................................................................................................ 

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

Nr telefonu................................................................................................................................... 

Nr NIP........................................................................................................................................... 

Nr REGON..................................................................................................................................... 

3. Proponowana cena ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego  

przy ul. Szancera 4/50 w Bydgoszczy: 

Cena wywoławcza: 246600,00 zł 

Kwota słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100 

Postąpienie: ................................................................................................................................ 

Kwota słownie............................................................................................................................. 

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

Łączna kwota (cena wywoławcza i proponowane postąpienie): ................................................ 

Kwota słownie.............................................................................................................................. 

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

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego 

usytuowanego przy ul. Szancera 4/50 i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag. 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w formie papierowej  

i elektronicznej w związku z procedurą przetargową dot. ustanowienia odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego usytuowanego przy ul. Szancera 4/50 w Bydgoszczy. 

Data sporządzenia oferty i podpis składającego ofertę/uprawnionego przedstawiciela oferenta 

..................................................................................................................................................... 
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ZGODA 

Na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą 

…………………………………………………………………………………………….….…………… 
(imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą) 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu sprawach. 
 

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Ul. Kleeberga 2 

85-791 Bydgoszcz 

2) Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze 

strukturą organizacyjną; 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych – 

zarzad@fordonskasm.pl;  

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ul. 

Szancera 4/50 w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 

r. poz. 716 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 

poz. 1285 z późniejszymi zmianami) na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie 

przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

6) Podawane dane będą przetwarzane w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez okres ustalony na podstawie 

obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia 

przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych; 

8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do 

rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte 

z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w ptk 6 niniejszej informacji; 

10) Podanie danych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12) Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. Podaję swoje dane 

osobowe dobrowolnie i świadomie. 
 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem/am poinformowany/a na 

temat warunków przetwarzania moich danych osobowych. 
 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail  

Adres e-mail:…………………………………………………….. 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu: 

Nr telefonu:……………………………………………………….  
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą pisemną na wskazany przeze mnie adres: 

Adres:………………………………………………………….... 

 

 

Bydgoszcz, ……………………..r.    ……………………….……………………………..….. 
        (podpis osoby, której dane dotyczą) 


