Oferta na wynajem lokalu
użytkowego
TT-03

Potwierdzenie wpływu

Imię i nazwisko / Nazwa firmy oferenta: ....................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres oferenta: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP: ........................................................................................................................................ REGON: .........................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................... e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................

Niniejszym, po zapoznaniu się ze stanem technicznym, wzorem umowy oraz regulaminem wynajmu lokali
o innym przeznaczeniu oraz dzierżawy terenu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, składam ofertę na
wynajem lokalu:
Adres lokalu: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Proponowana stawka eksploatacyjna netto*: .................................................................................................................................................................................................
Przeznaczenie lokalu**: .................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin rozpoczęcia najmu: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Ponadto oświadczam, że:
•

nie zalegam z opłatami z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych

•

nie są prowadzone względem mojej osoby/firmy żadne postępowania komornicze i egzekuzyjne

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (strona 2).

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

data i podpis

* Proponowana stawka eksploatacyjna netto nie uwzględnia opłat na media (tj. prąd, woda, gaz, ogrzewanie itp.)
** Neleży podać planowany rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym
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Oferta na wynajem lokalu użytkowego (TT-03)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów na wynajem lokali użytkowych Tarnowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.05.2016, s.1, ze zm.),
dalej RODO::
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,
33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl,
a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
–– wyboru najemcy przez Zarząd Spółdzielni, a w przypadku przewidzianym w Regulaminie określającym zasady wynajmu lokali
o innym przeznaczeniu oraz dzierżawy terenu w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do uczestniczenia w licytacji ustnej, na
podstawie § 38 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni oraz przyjętego w TSM Regulaminu, o którym mowa powyżej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy),
–– prowadzenia dokumentacji (sporządzenie protokołu z licytacji) oraz dochodzenia roszczeń związanych z ww. postępowaniem lub
obrony przez nimi, udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów,
archiwizowania danych przez TSM, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez TSM).
4. Podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komunikacji związanej
z wynajmem lokalu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez TSM) oraz z art. 6 ust. 1
lit. b RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy).
5. Podanie danych oferenta wybranego przez Zarząd Spółdzielni lub wygrywającego licytację ustną jest warunkiem podpisania umowy
o najem lokalu użytkowego i jest niezbędne w celu:
–– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także w celu jej zawarcia i wykonania, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
–– komunikacji związanej z wynajmem lokalu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez TSM).
Odmowa podania danych osobowych skutkuje wyłączeniem oferty z licytacji ustnej oraz niemożnością zawarcia i poprawnej
realizacji umowy.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
(usługi informatyczne, radca prawny), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Komornicy, Urząd
Skarbowy itd.) oraz osobom fizycznym w celu wypełnienia ich prawnie usprawiedliwionych interesów po dokonaniu szczegółowej
analizy (np. dochodzenie roszczeń). Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa
praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów..
9. Dane osobowe zawarte w ofercie oraz w protokole z przeprowadzonej licytacji ustnej będą przechowywane bezterminowo w celach
archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, TSM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, jeżeli w imieniu Oferenta występuje Pełnomocnik, TSM zobowiązuje Pełnomocnika
do poinformowania Oferenta, o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu i podstawie prawnej przetwarzania,
o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania oraz źródle pozyskania danych
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