
Imię i Nazwisko ( nazwa firmy ): 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Telefon:……………………………………………………………. 

OFERTA 

na najem/dzierżawę* lokalu użytkowego/garażu* nie wylicytowanego w dwóch kolejnych 
przetargach  

usytuowanego przy ul. ………………………………………………………………………o pow. ……………..m2 

 

W wyżej wymienionym lokalu użytkowym zamierzam prowadzić działalność  
o charakterze:……………………………………………………………………………………………………………… . 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem negocjacji warunków najmu lub dzierżawy 
lokali użytkowych, które w dwóch kolejnych przetargach nie znalazły najemcy lub dzierżawcy 
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 351/22 Prezydenta Bytomia z dnia 31 sierpnia 
2022r. 

       …………………………………. 

       Podpis Oferenta 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych są Bytomskie Mieszkania z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Armii Krajowej 54B,  
e-mail: sekretariat@bm.bytom.pl,  tel.  (32) 532 50 10 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres: Bytomskie Mieszkania w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B, tel. 
782 902 915, e-mail iod@bm.bytom.pl 

1.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c, e RODO w związku z przeprowadzeniem 
procedury negocjacyjnej o najem/dzierżawę lokalu użytkowego/garażu na podstawie m. in.: uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, Zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjęcia regulaminu negocjacji 
warunków najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, które w dwóch kolejnych przetargach nie znalazły najemcy lub dzierżawcy; 
2.Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, 
podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny Sacer s.c.  
ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora realizujące 
wsparcie organizacyjne; 
3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procedury negocjacyjnej w tym realizacji umowy, a także przez 
okres dochodzenia praw i roszczeń oraz w celach archiwalnych przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 
Akt; 
4.Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w uzasadnionych 
przypadkach prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia/wniosku oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679); 
5.Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 
6.Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
7.Podawanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury. Odmowa podania danych osobowych 
skutkuje brakiem możliwości realizacji wskazanego zadania przez Administratora.  

 

*niepotrzebne skreślić 


