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Sieradzka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b 

98-200 Sieradz  

 

Dane  osoby składającej oświadczenie:  

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenia 
 

Dotyczy: 

przetargu pisemnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego  

nr 12 położonego w Sieradzu przy ulicy Armii Krajowej 10. 

 przetarg ograniczony dla członków oczekujących Spółdzielni  przetarg nieograniczony 

 

Ja niżej podpisany/a składam oświadczenia o treści poniżej:  

1.  jestem członkiem Spółdzielni o numerze ……………  nie jestem członkiem 

Spółdzielni  

2. zapoznałem/am się z warunkami przetargu oraz warunkami jakie musi spełnić osoba, 

na rzecz której nastąpi rozstrzygnięcie przetargu  TAK  NIE 

3. jestem gotowy/a przystąpić do przetargu na ustanowienie odrębnej własności ww. 

lokalu, a w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na moją rzecz jestem gotowy/a do 

zawarcia ze Spółdzielnią umowy notarialnej w przedmiocie ustanowienia                                

i przeniesienia własności  tego lokalu  TAK  NIE 

4. zapoznałem/am się ze stanem technicznym ww. lokalu i nie wnoszę zastrzeżeń w tym 

zakresie. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że będą obciążały mnie ewentualne 

ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem/negocjacjami ze stanem 

technicznym ww. lokalu.  TAK  NIE 

5. zapoznałem/am się z „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności 

lokalu wchodzącego w skład zasobu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”                          

i akceptuje jego postanowienia.  TAK  NIE 

6. ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności nastąpi do: 

 wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej      majątku osobistego.  

7. Spółdzielnia zrealizowała względem mnie obowiązek informacyjny z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U. 

UE.L.2016.119.1  z 04 maja 2016 r., zwanego dalej “RODO”.   TAK  NIE 
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8. Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu 

zamieszkania oraz telefonu kontaktowego) przez Spółdzielnię w celu przeprowadzenia 

postępowania przetargowego.    TAK  NIE 

 

 

 

 

 

……………., dnia…………………………                        …….……………………………… 

                                                                                                             (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 


