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 …………………………………………  

(miejscowość, data)  

……………………………………….  

……………………………………….  

……………………………………….  

……………………………………….  

……………………………………….  

(Imię, nazwisko, adres, nr tel.)  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń 

ul. Rynek 1 

64-010 Krzywiń 

 

 

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu 

przeprowadzenia rokowań  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w 

miejscowości Jerka, Plac Powstańców Wlkp. 5 (gm. Krzywiń, woj. Wielkopolskie) składająca 

się z działek oznaczonych w ewidencji  gruntów nr geod: 1) 861/94 o pow. 0,2333 ha, 

2)  861/95 o pow. 0,0859 ha, (pow. łączna 0,3192 ha) zapisanych w księdze wieczystej nr 

PO1K/00028941/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie. 

 

 

………………………………..  

(data, podpis)  

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1,           

64-010 Krzywiń. 

2. Kontakt z Administratorem można nawiązać za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@krzywin.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 

w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

mailto:iod@krzywin.pl


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, 

w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest niedopuszczenie do uczestnictwa w rokowaniach.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis) 


