FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta ..................................................................................
Adres oferenta ...................................................................................
Numer telefonu .....................................
………………………….

NIP/Pesel

OFERTA NA samochód osobowy NISSAN nr rej. PZN 166P

• Oferuję za w/w przedmiot cenę:
brutto : ..................... zł (słownie brutto .................................................................................... złotych).

1. Integralną część mojej oferty stanowi:
•

dowód wpłacenia wadium,

…………………………………………………….
Podpis

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2021 sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia –
Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna – wzór oświadczenia o
zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku
Oświadczenie
o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku
Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna w postaci
samochodu osobowego NISSAN nr rej. PZN 166P zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym
i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Radio Poznań S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z
siedzibą: ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań lub drogą e-mailową pod
adresem: jaroslaw.bartkowiak@radiopoznan.fm
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jarosław Bartkowiak, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iod@radio.poznan.fm.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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) oraz ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
a) realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, polegającym na rozliczeniu transakcji – art. 6 ust.
1 lit. bc RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in.
skarbowym.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia (pod warunkiem że nie narusza to przepisów krajowych lub UE) lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości
skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

…..…..…
(data)

…………………………………
(czytelny podpis)

