Załącznik nr 6
do Regulaminu sprzedaży

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

(miejscowość i data)
..........................................................

(imię i nazwisko, nazwa)
.........................................................

(adres zamieszkania, siedziby)
.........................................................

(adres zamieszkania, siedziby c.d.)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1. nie jestem:
a) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem: Sędziego Komisarza, Syndyka lub
osoby wchodzącej w skład komisji sprzedaży majątku;
b) podmiotem gospodarczym prowadzonym (kierowanym) przez osoby wymienione w
pkt. a;
c) przedsiębiorcą, których osoby, o których mowa w pkt. a, są właścicielami lub w
których mają co najmniej 50 % kapitału, akcji lub udziału.
2. zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży majątku określonymi w
regulaminie sprzedaży majątku (wraz z załącznikami) oraz w ogłoszeniu o sprzedaży majątku
i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń.
3. zapoznałem się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu oferty.
4. zobowiązuję się do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartych przez syndyka,
działającego jako wynajmujący lub wydzierżawiający, umów najmu i dzierżawy będących w
trakcie realizacji na dzień sprzedaży (dotyczy oferentów składających oferty na
przedsiębiorstwo),
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego
postępowania sprzedaży majątku i zostałam/em poinformowany, że:

- Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest
"Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w
Polkowicach przy ul. Działkowej 2, KRS nr 0000038553.
- Celem zbierania i przetwarzania danych jest prawidłowy proces realizacji postępowania
sprzedaży majątku.
- Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)
- podanie przez mnie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu sprzedaży
majątku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przystąpienie do sprzedaży
majątku.
- Dane udostępnione przez mnie będą podlegały przetwarzaniu i udostępnianiu organom,
osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem przy postępowaniu sprzedaży
majątku.
- Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym podmiotom trzecim a odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
- Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
- Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od daty zakończenia procesu
sprzedaży majątku.

data i czytelny podpis ............................................................................

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

(podpis)

