
 

………………………………………………. 
(Miejscowość i data złożenia oświadczenia)  

…………………………………. 
 
(Imię i nazwisko współmałżonka) 

 

………………………………… 
 
(Adres zamieszkania współmałżonka) 

 

…………………………………. 
 
(Seria i numer dokumentu tożsamości) 

 

…………………………………. 
(Numer telefonu) 

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA O WYRAŻENIU ZGODY NA NABYCIE 

NIERUCHOMOŚCI ZE ŚRODKÓW MAJĄTKU WSPÓLNEGO 

Ja niżej podpisana/podpisany* wyrażam zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr ……..………. o powierzchni …..…………ha, 

położonej w miejscowości Stobno Wieś, za cenę wylicytowaną w przetargu w dniu …………..…. 

przez mojego współmałżonka…………………………………… zamieszkałego/zamieszkałą*, 

legitymującego/legitymującą* się dokumentem tożsamości …………………………………... 

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

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia)    (Podpis współmałżonka beneficjenta) 

 

 

 

 

* - niepotrzebne wykreślić 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) dalej RODO, informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10,  

62-872 Godziesze Małe tel.: (62) 7611053 e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl; 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@comp-net.pl; 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiące własność Gminy 

Godziesze Wielkie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami; 

4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procedury przetargowej oraz po jej 

zakończeniu w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa; 

5) Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi administrator posiada umowy  

o powierzeniu danych;  

6) Wyniki przetargu zawierające imię i nazwisko uczestnika zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w informacji z rozstrzygnięcia przetargu; 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu wzięcia 

udziału w przetargu. 

... …….……………………………………… 

(Data i podpis współmałżonka beneficjenta) 


