
Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Romana Stanika – osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 
i restrukturyzacyjnych, sygn. akt: VIII GUp  467/21/S  

 

 

[…], dnia […] 2022 roku 

 

OŚWIADCZENIE 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 
reprezentowanego przeze mnie ____________________________________________, przez 
administratora danych osobowych, do celów związanych z przeprowadzeniem pisemnego 
konkursu ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości 
w postaci:  

a. Prawa majątkowego w postaci prawa partycypacji w kosztach budowy lokalu 
mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Halszki 54/1, znajdującego się 
w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kliny-Zacisze S.A.,  

2. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu 
Ofert, tj. Syndyk masy upadłości Romana Stanika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej, tj. Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000585928, NIP: 6312659522, 
ul F. Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków;  

b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; 

c) zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy 
oraz o tym, że odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością zawarcia 
umowy; 

d) zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora dostępu do ww. danych, ich 
sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

e) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania 
zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

f) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego; 

g) zostałem poinformowany o prawie do przenoszenia danych osobowych; 



h) zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
Regulaminu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym Romana Stanika - osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych, sygn. akt: VIII GUp  467/21/S. 

 

 

________________ 

Podpis oferenta/ 

reprezentanta lub pełnomocnika oferenta 

 


