
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

.............................. dnia .......................... 2021 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

 

mającym na celu sprzedaż  

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach 

przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość.  

 

Niniejszym wnoszę o dopuszczenie mnie do uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w formie 

aukcji, mającym na celu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 

KA1K/00001824/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, 

położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej 

budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (dalej – Nieruchomość). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach, 

adres: ul. Mieszka I  nr 10, 40-877 Katowice i przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte 

we wniosku będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż Nieruchomości. 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dowolne oraz że zgoda może być cofnięta 

w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią ogłoszenia o postępowaniu w trybie aukcji i je 

akceptuję. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/ am się i podpisałem Załącznik Nr 2 do ogłoszenia zawierający 

oświadczenie o  zachowania informacji poufnych w tajemnicy. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym Nieruchomości 

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz ten stan akceptuję i nie będę wysuwał/-a w przyszłości 

żadnych roszczeń wobec Sprzedającego z tego tytułu. 

4. Oświadczam, że pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia, zobowiązuję 

sie zapłacić całą cenę nabycia jednorazowo najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania 

umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  na rachunek Sprzedającego lub na rachunek 

depozytowy czyniącego notariusza celem wydania tej kwoty Sprzedającemu na poczet ceny 

nabycia. Cenę uważa sie za zapłaconą z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez 

Sprzedającego. 

 

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

data i czytelny podpis Wnioskodawcy 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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) dalej jako „RODO”, informuję Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 

ul. Mieszka I nr  10, 40-877 Katowice. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  

sekretariat@dts-sa.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż 

Nieruchomości. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Wnioskodawcy na podstawie art. 6 ust. 1. 

litera a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie 

wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych stanowi 

warunek wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż Nieruchomości. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku oraz przechowywane będą w celach 

archiwalnych przez okres 2 lat. 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do administratora danych żądanie dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się 

z administratorem danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt. 2) powyżej. 

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

w wypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane zostaną udostępnione w związku 

z prowadzoną przez administratora działalnością oraz podmioty świadczące usługi związane 

z jego bieżącą działalnością – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

 

 

 

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

data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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