Proszę wypełnić formularz

DANE DOTYCZĄCE LOKALU UŻYTKOWEGO
Adres

Powierzchnia m2
Informacje dotyczące
nieruchomości

Ilość pomieszczeń
Orientacyjna cena sprzedaży PLN/m2
włączając VAT
Orientacyjna cena wynajmu PLN/m2
włączając VAT
Własność
Status władania:

Współwłasność
Użytkowanie wieczyste

Inne

Rok budowy

Rodzaj wejścia (np. od ulicy)

Parking

Tak
Nie

Stan wykończenia

Gotowy
Do remontu

Elektryczność

Woda

Klimatyzacja

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

Łącze światłowodowe

Opis lokalu

Tak
Nie

Osoba do kontaktu

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

*Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
zamieszczoną poniżej.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu przez
Gminę Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu rejestracji oferty
inwestycyjnej i udostępnienia danych kontaktowych osobie zainteresowanej ofertą.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
prztwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
* pozycja wymagana
Wytyczne:
Do oferty należy załączyć od 1 do 5 zdjęć (preferowany format jpg, minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli/
maksymalny rozmiar pliku 1,5 MB).
Za treści zamieszczone w powyższym formularzu odpowiada ogłoszeniodawca. Ofertę należy wysłać mailowo:
invest@miasto.hrubieszow.pl lub bezpośrednio na adres: Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 maja 15 (pok. 21),
22-500 Hrubieszów.
Dane Osoby przygotowującej ofertę nie będą zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej. W celu kontaktu z oferentem należy skontaktować się z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju (mailowo:invest@miasto.hrubieszow.pl,
bądź bezpośrednio w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, ul. 3 maja 15 (pok. 21), 22-500 Hrubieszów).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Hrubieszowa. Dane adresowe: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów,
telefon: (84) 696 25 04, (84) 696 28 08, adres email: um@miasto.hrubieszow.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres Gminy Miejskiej lub mailem na
konto iod@miasto.hrubieszow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oferty w Hrubieszowskiej Bazie Nieruchomości i
udostępnienia danych kontaktowych osobie zainteresowanej ofertą - na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego powyżej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zainteresowane Państwa ofertą. Hrubieszowska Baza
Nieruchomości publikowana jest na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl.
6. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub tak długo jak aktualna będzie
Państwa oferta.
7. Mają Państwo:
⎯ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
⎯ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
⎯ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
⎯ prawo do usunięcia danych osobowych;
⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa);
⎯ prawo do wycofania zgody.

