
       Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargów  

       na sprzedaż nieruchomości wchodzących  

       w skład zasobu nieruchomości gminy Kietrz 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… , 

zamieszkały w ……………………………………. przy ……………………………………..., 

córka/syn* …………………………………………………………, legitymująca/y się 

dowodem osobistym nr ………………………………………………… wydanym przez 

……………………………………………. upoważniam ……………………………………... 

…………………………………. zamieszkałą/ego w …………………………………… przy 

………………………………………….., dowód osobisty nr ……………………………….. 

wydany przez ………………………………………….., do reprezentowania mnie w 

przetargu/ rokowaniach*, w celu nabycia: 

1. lokalu mieszkalnego/użytkowego/garażu nr .................., położonego w 

………………………………………. 

2. nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej* położonej w ……………………………… 

przy ………………………… oznaczonej ewidencyjnie nr ……………………………., karta 

mapy ………. obręb ………………….., o powierzchni ……………. ha, zapisanej w księdze 

wieczystej nr OP1G/……………………/…… 

 

oraz do składania wszelkich oświadczeń jakie w trakcie przetargu/rokowań* okażą się 

konieczne. 

 

 

 

………………………………………… 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 

poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2018 r.,poz.1000) informuję że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 

Kietrz, NIP: 748-10-16-974, tel. 77/ 485 43 56. 

 2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych Osobowych,  z którym kontakt 

możliwy jest pod  numerem  tel.: 887 818 800  lub  poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl 

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprzedaży nieruchomości w trybie 

przetargu/rokowań. 

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

- wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed 

zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

- wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane  

będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym 

do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w 

poufności w procesie ich przetwarzania. 

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 7. Dane osobowe zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 

będą przechowywane: 

- w sprawach sprzedaży bezterminowo, 

- w sprawach podatkowych przez okres dziesięciu lat, 

- w sprawach windykacji przez okres pięciu lat, biegnący od czasu jej zakończenia. 

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

- żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

- sprostowania danych osobowych, 

- żądania usunięcia danych, 

- żądania ograniczenia przetwarzania, 

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości reprezentowania 

mocodawcy w przetargu/rokowaniach na sprzedaż nieruchomości. 

 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i 

nie będą profilowane. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych. 

 

…………………………………………… 

( data i podpis pełnomocnika)  

mailto:biuro@centrumcyfryzacji.pl

