Załącznik nr 1
Lidzbark, dnia……………………………….

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU

Ja (my) ........................................................................................................................................, zameldowany (-a)/
(imię, nazwisko / firma)

w ................................................................................................................................................................................,
dowód osobisty/paszport* nr .............................................. PESEL*: .......................................................................
działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................................... z siedzibą
w ................................................................................................................................................................................,
REGON ................................................................ NIP .............................................................................................
Nr KRS (lub innego właściwego rejestru)*...................................................................................................................
zgłaszam swój udział w przetargu na sprzedaż/dzierżawę* nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lidzbark
położonej w miejscowości ……………………….., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
działka nr ……………………
obręb……………………….
o powierzchni …………………. ha,
księga wieczysta Nr EL1D/……………………./….

Adres do korespondencji :.............................................................
...............................................................
...............................................................
tel.: .......................................................
e-mail: .................................................
Jednocześnie oświadczam, iż*:
1) pozostaję / nie pozostaję* w związku małżeńskim,
2 ) współmałżonek udzielił/ nie udzielił* mi pisemnego pełnomocnictwa do udziału w licytacji
3) dane zawarte we wskazanym wyżej rejestrze są aktualne*,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Burmistrza Lidzbarka
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, dla potrzeb przeprowadzenia
przetargu ustnego na sprzedaż/dzierżawę* nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2019.1781). Informuję, iż zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku.**

……….......................................................
miejscowość i data

....................................................................
podpis osoby fizycznej lub podpis/-y
osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
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W załączeniu*:
1. pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji
2. aktualny odpis z właściwego rejestru,
3. kopia zezwolenia / promesy* Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu,
4. oświadczenie*, że w stosunku do podmiotu zgłaszającego udział w przetargu nie jest wymagana zgoda
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
z podaniem podstawy prawnej
* niepotrzebne skreślić
** podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Podanie
danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż/dzierżawę
nieruchomości (art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania albo żądania ich
usunięcia.
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