OFERENT

………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
Imię, nazwisko

………………………………………………

do: MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w Dęblinie

Adres zamieszkania

………………………………………………
Nr tel., e-mail

OFERTA SPRZEDAŻY / DEPOZYTU
Niniejszym składam Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ofertę: sprzedaży / depozytu
(niepotrzebne skreślić), następującego obiektu/obiektów:
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pochodzenie, historia: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lokalizacja obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku sprzedaży- oczekiwana cena: …………………………………………………………………………….

Oświadczam, że przedmiot oferty stanowi moją wyłączną własność oraz że nie jest obciążony
żadnymi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności nie jest poszukiwany jako ukradziony,
zrabowany lub utracony w wyniku działań wojennych, wolny jest od wad prawnych, nie
stanowi przedmiotu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub przedmiotu zabezpieczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że wyniki przeprowadzonych ekspertyz i ocen wartości będą
stanowić własność Muzeum a określenie obiektu(-ów) może ulec zmianie po dokonaniu
ekspertyzy naukowej.

………………………………..
Podpis oferenta

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 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 (zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem)
informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą przy ul.
Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin . W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych,
zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
2.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres wynikający w przepisów
prawa, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres dłuższy, w
celu publikacji danych w ramach podziękowania i informowania o zawartej umowie czy też w celu
utrwalenia i publikacji wizerunku. W przypadku zgody dane będą przetwarzane do czasu jej
wycofania (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
3.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Sił Powietrznych w
Dęblinie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Muzeum.
4.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
sprostowania danych, a także prawo do bycia zapomnianym. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5.
Podanie danych w zakresie realizacji umowy jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy,
natomiast w zakresie zgody dobrowolne.

