Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
o przystąpieniu do Konkursu
……………….…………………
(nazwa Konkursu)

1.

Nazwa podmiotu / imię, nazwisko ………………………..…………………………….

…………………………………………………………………………………………...
2.

Numer NIP / Numer KRS / PESEL……………………………….……………….……

3.

Adres siedziby/zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail……………..……….…
…………………………………………………………………………………...............

4.

Jestem

zainteresowana/y

dzierżawą

punktu

w

lokalizacji:…………………

…………………………………………………………………………………………...
5.

Oświadczam, że:
a.

Przystępuję do Konkursu i deklaruję minimalną stawkę czynszu, ustaloną
w Ogłoszeniu.

b.

Deklaruję przystąpienie do licytacji ustnej.

c.

Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz w pełni akceptuję
przedstawiony dokument.

d.

Zapoznałam/em się z wzorem Umowy oraz Ogólnymi Warunkami Umowy oraz
w pełni akceptuję przedstawione dokumenty.

e.

W przypadku wygrania licytacji zobowiązuję się do zawarcia pisemnej
Umowy w terminie i miejscu podanym przez Organizatora.

6.

Zwrot wadium zostanie dokonane przelewem na wskazany numer rachunku bankowego
……………………………………………………………………………………………

7.

Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

a.

Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Park Śląski S. A. w
Chorzowie, Aleja Różana 2, 41 - 501 Chorzów.

b.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel.: 505 919 966 oraz
poprzez e-mail: rodo@parkslaski.pl.

c.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w zakresie
możliwości zawarcia umowy dzierżawy terenu Organizatora oraz w celu
archiwizacji, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami.

d.

Dane osobowe będą ujawniane Uczestnikom, a także podmiotom przetwarzającym
dane na podstawie zawartych umów.

e.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

f.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także,
na

warunkach

określonych

w

przepisach

Rozporządzenia

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, prawo
sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej

