…………………………………………………………….
(miejscowość i data)
……………………………………………………
(imię i nazwisko oferenta)

……………………………………………………
……………………………………………………
(adres do korespondencji)

……………………………………………………
(numer telefonu)

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olsztynek
ul. Mrongowiusza 35
11- 015 Olsztynek

OFERTA NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
i INNYCH NIERUCHOMOŚCI
Odpowiadając na ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę
gruntów rolnych i innych nieruchomości w Nadleśnictwie Olsztynek, składam ofertę na niżej
wymieniony pakiet (przynajmniej jeden), wraz z oferowaną kwotą czynszu:
Numer
pakietu

Grunt

1.

rolny

2.

rolny

3.

rolny

4.

rolny

5.

rolny

6.

rolny

7.

inna nieruchomość

8.

inna nieruchomość

Oferowana kwota czynszu zł/rok [brutto]

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść umowy będącej załącznikiem
nr 2 i załącznikiem nr 3 do ogłoszenia oraz nie wnoszę uwag do stanu gruntów będących
przedmiotem przetargu.
……………………………………….
(Podpis oferenta)*
______________________________________________________________________________________
*- Wymagany jest również podpis na str. 2
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Nadleśnictwo Olsztynek zgodnie z ustawą o lasach jako zarządzający gruntami Skarbu Państwa prowadzi gospodarką
gruntami.
W celu udostępniania gruntów oraz nieruchomości Nadleśnictwo zawiera umowy cywilnoprawne z podmiotami oraz osobami
fizycznymi. Powyższe umowy są zawierane w na podstawie ustawy o lasach oraz prawa Kodeks cywilny w formie tradycyjnej
zgodnie z obowiązującymi stawkami za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych oraz czynszu z tytułu najmu lokali. W obowiązku
informacyjnym zamieszczonym poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Nadleśnictwo chroni i przetwarza dane osobowe osób,
które dzierżawią lub najmują grunty lub lokale będące w zarządzie Nadleśnictwa.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 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), zwanego „RODO", Nadleśnictwo Olsztynek informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek zwane
dalej Administratorem Danych, tel.: 89 519 20 03, e-mail: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Posłajko Leonarda, adres 11-015 Olsztynek ul.
Mrongowiusza 35 tel.: 89 519 20 03, e-mail: leonard.poslajko@olsztyn.lasy.gov.pl
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem pocztowym, telefonem,
adresem e-mail wskazanym w pkt 2.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia następnie
wykonania umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz Kodeksem cywilnym,
dotyczącej wydzierżawiania oraz udostępniania w formie deputatów pracowniczych gruntów rolnych, a także innych nieruchomości
pozostających w zarządzie PGL LP. Dane osobowe wykorzystywane będą także w celu ustalania stawek czynszu oraz wysokości
podatku, a także wystawiania faktur oraz prowadzenia innej korespondencji dotyczącej dzierżawionych gruntów i nieruchomości.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
6. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile
prawnie uzasadniony interes wystąpi.
7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i
doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych,
podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
9. Ma Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres
wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy
cywilnoprawnej.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
............................................................
data i podpis oferenta
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