
Załącznik  nr  1             
do ogłoszenia o 

                   sprzedaży w trybie aukcji 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej

podpisany/na ..........................................................................................................................................
numer PESEL

........................................................................................................, działający we własnym imieniu*)
w imieniu 

i na rzecz*) .....................................................................................................................................
nazwa/imię i nazwisko oraz dokładny siedziba/adres

oświadczam,

iż zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o sprzedaży, w trybie aukcji,  samochodu osobowego
marki SKODA 3T SUPERB  nr rej. TSZ 14777 rok produkcji 2011, warunkami udziału w aukcji
oraz  stanem  technicznym  samochodu  osobowego  będącego  jej  przedmiotem.
Oświadczam, że zapoznałem się z należytą starannością ze stanem technicznym wyżej opisanego
samochodu i oświadczam, że nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do gminy Staszów z tytułu
ewentualnych wad technicznych pojazdu które mogą wyjść na jaw po jego nabyciu, związanych
w  szczególności  z  faktem  uprzedniego  użytkowania  pojazdu  przez  sprzedającego,  a  także
związanych ze stanem technicznym pojazdu wynikającym z naturalnego zużycia eksploatacyjnego.

zasady przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe osób fizycznych składających niniejsze oświadczenie, w rym dane osób powołanych
do reprezentacji  osób prawnych lub podmiotów ustawowych,  o  których mowa w art.  331 k.c.,
a także dane osobowe pełnomocników tych osób, podane w związku z e złożeniem niniejszego
oświadczenia  będą  przetwarzane  na  następujących  zasadach:                  
1. Podanie danych osobowych przez osoby wskazane powyżej jest nieobowiązkowe (dobrowolne),
jednak konieczne do udziału w aukcji oraz zawarcia i wykonywania umowy, zawieranej w wyniku
udzielanego  przybicia.                                   
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego jest  gmina Staszów,
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, tel. 15 864 83 05.
3. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  może  się  Pani/Pan  kontaktować  się
z  Inspektorem  Ochrony  Danych  pod  adresem  e-mail:  inspektor@cbi24.pl.                
4. Podane przez osoby wskazane w ust. 1 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia aukcji oraz realizacji zawartej w wyniku udzielonego przybicia umowy, oraz
przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z prowadzoną aukcją oraz zawartej
w  jej  wyniku  umowy.                          
5.  Okres  przechowywania  danych  osobowych  może  zostać  każdorazowo  przedłużony  o  okres
przewidziany  przepisami  prawa.                           
6. Osobom wskazanym w ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania
kopii  danych,  a  także  o  prawo  żądania  przeniesienia  danych.                    
7.  Osobom wskazanym w ust.  1,  przysługuje  prawo do  żądania  usunięcia  danych,  przy  czym

mailto:inspektor@cbi24.pl


uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
o  którym  mowa  w  ust.  4  i  5.                                           
8.  W przypadku powzięcia  informacji  o  niewłaściwym przetwarzaniu  danych osobowych przez
Administratora,  osobom wskazanym w ust.  1,  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

................................................, dnia .............................r.                            .............................................
(miejscowość)                  (podpis osoby upoważnionej

                 o reprezentowania licytanta)

*) – niepotrzebne skreślić


