OŚWIADCZENIE
złożone do ……………. przetargu ustnego nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu ..................... r.
na najem/dzierżawę* ..............................................................
położonego w .........................................................................

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z pełną treścią ogłoszenia przetargowego, regulaminem
przetargowym, wzorem umowy najmu/dzierżawy* i przyjmuję warunki w nich
zawarte bez zastrzeżeń,
2) zapoznałem/am się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu
przetargu oraz, że nie będę wnosił roszczeń z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych
wad ukrytych przedmiotu przetargu w stosunku do Agencji,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny
AMW, w związku z prowadzonym przetargiem (podst. prawna Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych
osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.),
4) jestem/ nie jestem* zamężna/żonaty*
5) przedłożone przeze mnie dokumenty są aktualne na dzień przetargu.

………………………………...……………………….
(data i czytelny podpis uczestnika przetargu)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Ja niżej podpisana/podpisany* legitymujący/ca* się dokumentem tożsamości
……………….……………………………………………………………………………………….…
/seria i numer dowodu tożsamości/

wyrażam zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu garażu/stanowiska
postojowego położonego w …………………………………ul………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………
przez mojego męża/ żonę* ………………………………………………………………………….
legitymującego/legitymującą* się dokumentem tożsamości ……………………………………....
……………….……………………………………………………………………………………….…
/seria i numer dowodu tożsamości/

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW
w Krakowie, w związku z najmem garażu/stanowiska postojowego (podst. prawna Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

……………………………………………….
(miejscowość i data złożenia oświadczenia)

* (niepotrzebne skreślić)

……………….…………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

