Oferta na najem lokalu użytkowego
Nazwisko i imię oferenta..............................................................................................................
Nazwa firmy oferenta....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres siedziby firmy, telefon........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Określenie działalności gospodarczej, której prowadzenie jest zamierzone w lokalu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oferta dotyczy lokalu (adres)........................................................................................................
Proponowana stawka czynszu za m2 (netto)............................................................................. zł
Słownie złotych.............................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami przetargu i postanowieniami Regulaminu oraz że
przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Do oferty załączam zgodnie z Regulaminem:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy
Urząd Skarbowy,
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez
właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie
się z zobowiązań z tytułu najmu.
Zaświadczenia lub odpisy, o których mowa w pkt a)-c) uznaje się za aktualne gdy od ich wydania do daty
otwarcia oferty nie upłynęły 3 miesiące.

Data.......................................

podpis …........................................

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. 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) - zwanym dalej RODO - MGSM „Perspektywa” informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” z
siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS:
0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty na najem
lokalu użytkowego.
4.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących, zewnętrznym wykonawcom usług informatycznych oraz podmiotom z którymi MGSM „Perspektywa”
współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego
dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie w celach archiwizacyjnych.
6.
MGSM „Perspektywa” nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w
przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

KPMiP_LU/R

