Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
43-170 Łaziska Górne
Ul. Dworcowa 26

Załącznik nr 2

Oferta zakupu mieszkania
Dane oferentów:

1.

2.

1.

Imię i nazwisko

2.

Adres zameldowania

3.

Adres do korespondencji

4.
5.

Numer i data ważności
dowodu osobistego
PESEL

6.

Numer telefonu

7.

Adres e-mail

8.

Numer konta bankowego

1.

Imię i nazwisko

2.

Adres zameldowania

3.

Adres do korespondencji

4.
5.

Numer i data ważności
dowodu osobistego
PESEL

6.

Numer telefonu

7.

Adres e-mail

8.

Numer konta bankowego

Składam/y ofertę zakupu lokalu mieszkalnego o numerze 30, położonego w budynku przy
ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych
za cenę w kwocie …………………………………………………………………………………… zł brutto
słownie : ……………………………………………………………………………………………………..……………………….
Do oferty dołączam/y potwierdzenie wpłaty wadium.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
43-170 Łaziska Górne
Ul. Dworcowa 26

Oświadczam/y, że :
1. Zapoznałam/łem się z „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych
lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 36 w Łaziskach Górnych”;
2. Uzyskałam/łem wymagane informacje dotyczące stanu technicznego i formalno-prawnego
mieszkań i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, które będą
wykorzystywane do spraw związanych z zakupem przedmiotowego mieszkania.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” z
siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji przez Spółdzielnię obowiązków ustawowych i zadań statutowych, które jednocześnie wraz z
przepisami szczególnymi stanowią podstawę prawną ich przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe mogą
być przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, ale tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania
przez Spółdzielnię obowiązków ustawowych i zadań statutowych. Pana/Pani dane osobowe będą
przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Ma Pan/Pani prawo dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych,
przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podpisy oferentów :

1. ………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..
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