Zal'4qniknr1

Fonndaaorfurtovvy

qiytkowej z przeznaczeniem na sklepik w budynkg
Szkoty Podstawowej Nr 37 im. K. G6rskiego w Bialymstoku
przy ul. Jaworowej 8 o powierzchni 18,00 m 2

na wynajem powierzchni

L,

DANE PODSTAWOWE:

lmiq i nazwisko**
lnazwa
**
lfirma'*aFERENTA
Adres

/ siedzibd

OFERENTA

Nr Pesel**/ Nr
NIP**REGON

Adres
korespondencyjny

Telefon, faks, tel.
kom6rkowy
Proponowana stawka
czynszu netto

PLN

sfownie:

2. Zobowiqzujq sie do
Wynajmujqcego.

zawarcia umowy

w

miejsctt

i

terminie wyznaczonym przez

Biafystok, dnia .....,....

czytelny pod pis olere nta
(pieczqtka firmy)

** niepotrzebne skreilii

Zalqcznik nr 2

Biatystok, dnia .......... ....2022 r.

imiq i nazwisko

/

nazwa firmy

adres

eSwreoczrrure

Niniejszym o6wiadczam, 2e zapeznatem/am siq z warunkami

projektem umowy

i regulaminem przetargu

oraz

i

nie wnoszq do nich zastrze2eri, Informujq jednocze6nie, 2e zgqdnie
z wymogami dokonalem/am wptaty wadium w wysoko6ci ............ ..... zl, przedstawiam
w zatqczeniu dow6d wptaty i oiwiadczam, ze nie posiadam wobec szkoty podstawowej
Nr 37
im. K. G6rskiego w Biatymstoku zalegto6ci czynszowych.

podpis osoby qprawnionej

Zafqcznik nr 3

Biatystok, dnia .......... ......,2e22 r.

imiq i nazwisko

/

nazwa firmy

Adres

oSwrnoczerute

Niniejszym oiwiadczam,

ii jest mi znany stan techniczny lokalu lub nieruchqmosci

Swiadomy jestem 2e ciq2y na mnie obowiqzek uzyskania opinii, zezwolefi
lub

oraz

decyzji

stosownych organ6w w przedmiocie mo2liwo5ci przeprowadzenia zamierzonej
dziafalno5ci.

podpis osoby uprawnionej

Zafqcznik nr 4

Klauzula informacyjna dla Kontrahent6w

i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20L6/679 z dnia 27 kwietnia 2ot6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
Zgodnie z art, 13 ust. L

w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogolne

rozporzqdzenie

o ochronie danych, dalej: RoDo) (Dz. urz. uE 1119/1) informujemy, 2e:

1. Administratorem przekazanych przez Pafstwa firmq danych osobowych
w zwiqzku z zawartq umowa jest Szkoia Podstawowa Nr 37 im. K. G6rskiego w
Bialymstoku reprezentowane przez Dyrektora plac6wki; zwanej dalej Administratorem.
Adm in istrator prowadzi operacje przetwa rzania pani/pa na
danych osobowych.
Je2eli

w ramach umowy

przel<azali nam Pafistwo dane osobowe swoich pracownil<6w

lub wsp6tpracownik6w,

informujemy, i2 niniejsza klauzula informacyjna ma
zastosowanie r6wnie2 do nich, w zwiqzku z czvm powinna zostai im przez pa6stwa
u

dostqpn ion a.

2. l(ontakt
ad

z

Inspektorem ochrony danych osobowych

jest mo2liwy pod

resem e-ma il: iod.patrem@gmail.com

3' Przekazane przez Paristwa dane osobowe bgdq przetwarzane zgodnie
w celu:

z

RoDo

a) wykonania zawartej zPaniq/Panem umowy zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) R9DO,
b) wystawiania faktur,

c) wykonania przez Administratora prawnie ciq2qcych na nim obowiqzk6w zgodnie
z art. 6 ust' 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidujq to przepisy
szczeg6lne,
d) zrealizowania prawnie uzasadnionych interes6w Administratora
zgodnie
z art' 6 ust' 1 lit. f) RoDo, ti. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia
ewentualnych
roszcze6.

4'

Administrator przetwarza lub mo2e przetwarzai nastqpujqce kategorie paristwa
danych
osobowych: imiq i nazwiskofnazwq firmy, numer PESEL, adres siedziby przedsiqbiorcy,
NlP, REGoN, adres e-mail, telefon oraz inne dane potrzebne do
realizacji uslugi lub
umowy.

5'

odbiorcami Padstwa danych osobowych bqdq osoby upowa2nione przez
Administratora,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajqce dane
osobowe w imieniq
Administratora.

6'

Par{stwa dane osobowe bqdq przetwarzane przez okres obowiqzywania
umowy lub do

czasu wyga6niqcia wzajemnych roszcze6 wynikajqcych z umowy.
Nastqpnie dane
przechowywane bqdq przez okres 5 lat liczonych od rozwiqzania
lub wyga5niqcia umowy;

dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeri bqdq przechowywane przez
Administratora przez okres przechowywania dokumentacji ksiqgowej i podatkowej,

7.

wynikajqcy z przepis6w prawa; dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia
roszczet bqdq przechowywane przez okres wynikajqcy z przepis6w kodeksu cywilnego.
W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora Pafistwa danych osobowych
posiadajq Pafistwo prawo do:

1) dostqpu do treici danych, na podstawie art. 15 RODO z

zastrze2eniem,

2e udostqpniane dane osobowe nie mogq ujawniai informacji niejawnych, ani
naruszai tajemnic prawnie chronionych, do kt6rych zachowania zobowiqzany jest
Administrator;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usuniqcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostatych przypadkach, w kt6rych Administrator przetwarza
dane osobowe na podstawie przepis6w prawa, dane mogq byi usuniqte po
zakof czeniu okresu archiwizacji;

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RoDo;
5) przeniesienia danych, na podstawie art. 20 ReDO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

art. 2L RoDo, z

zastrze2eniem, 2e

Administrator posiada uprawnienie

na

podstawie

nie dotyczy to przypadk6w,

w kt6rych

do

przetwarzania danyclr

na podstawie

przepis6w prawa,

8,
9.

Paristwa dane osobowe nie bqdq przekazywane do pa6stwa trzeciego/organizacji.
Posiadajq Paristwo prawo do wniesienia sl<argi do organu nadzorczego- prezesa

Urzqdu Ochrony Danych Osobowych,

w sytuacji gdy uznajq pa6stwo,

2e przetwarzanie przez Administratora Paristwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.

10' Podanie przez Paristwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej
umowy, zal niepodanie danych osobowych moze skutkowai odmowq realizacji
umowy.
11' Paf

stwa dane osobowe nie bedq przetwarzane

w spos6b zautomatyzowany,
w tym r6wnie2 w formie profilowania, tzn. 2adne decyzje wywotujqce wobec osoby
skutki prawne lub w podobny spos6b na niq istotnie wptywajqce nie bqdq oparte

wylqcznie na automatycznym przetwarzaniu clanych osobowych i nie wiq2q siq z
takq
a utomatyczn ie podejmowanq decyzjq.
Zapoznalem siq z tre6ciq klauzuli informacyjnej

(data, podpis)

