
                                    

Załącznik nr 2 do formularza 
oferty

Oświadczenie
Dotyczące: wskazania miejsca powrotu najemcy po zakończeniu umowy najmu.

Oświadczenie dla
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

98-200 Sieradz
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5b

1. Nazwa i dane adresowe Oferenta

Imię i nazwisko

Adres

2. Oświadczenie

Ja/my niżej podpisana(y)/podpisani, przystępując do przetargu pisemnego na uzyskanie pierwszeństwa

na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu,

składam/y  oświadczenie, iż  po zakończeniu umowy najmu na ww. lokal miejscem mojego/naszego

powrotu,  jak  również  innych osób zgłoszonych do zamieszkania  w lokalu,  będzie  lokal  położony

w ……………………….przy ulicy……………………………………………………………………...,

którego właścicielem/dysponentem jest:

1) ………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………….

                                                                                            …. ………………………………………….. 

                                                                                           Data i podpis osoby składającej oświadczenie

                                                                                            …. ………………………………………….. 

                                                                                            Data i podpis osoby składającej oświadczenie

3.  Oświadczenie

1) Ja/my  niżej  podpisana(y)/podpisani  właściciel(e)/dysponent  lokalu  położonego

w …………………………….…… przy ulicy ……………………………………………………….
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oświadczam/y, iż w przypadku zakończenia umowy najmu na lokal mieszkalny nr 21 przy ulicy

Adama Mickiewicza 21 w Sieradzu wyrażam/y zgodę na zamieszkanie w moim/naszym lokalu

p. ………………………………………………………………...........................................................

oraz  pozostałych  osób  bliskich,  które  zamieszkiwały  ww.  lokal,  będący  przedmiotem  umowy

najmu.

2) Przyjmuje/my  do  wiadomości,  że  przetwarzanie  moich/naszych  danych  osobowych  (imienia

i nazwiska, adresu lokalu, którego jestem dysponentem) będzie odbywało się na podstawie art. 6

ust.  1  lit.  f  RODO przez  administratora  danych:  Sieradzką  Spółdzielnię  Mieszkaniową;  98-200

Sieradz ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5b.  tak     nie

3)  Spółdzielnia zrealizowała względem mnie/nas obowiązek informacyjny z art. 14 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE.L.2016.119.1 z 04 maja 2016 r., zwanego dalej “RODO”.  Dokument zawierający pełną

treść udzielonych informacji stanowi załącznik nr 1 do oświadczenia.  tak     nie

…………………………………………………

                                                                                          Data i podpis właściciela/dysponenta lokalu

                                                                                             ………………………………………….. 

                                                                                           Data i podpis właściciela/ dysponenta lokalu

 - właściwe zaznaczyć
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