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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GEOVITA S.A. 
z siedzibą w Warszawie ul. Podchorążych 39A, w celu związanym z realizacją przetargu nieograniczonego 
ofertowego na sprzedaż nieruchomości 
 
 

....................................................... 
(data i podpis Oferenta) 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GEOVITA S.A., ul. Podchorążych 39A, 00-722 
Warszawa, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pgnig.pl, nr tel. 22 691 85 62, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji przetargu nieograniczonego 

ofertowego na sprzedaż nieruchomości - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji przetargu o którym mowa w 
pkt. 3, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

7) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji postępowania przetargowego o którym 
mowa w pkt. 3. 

 


