
Informację zawarte w tym dokumencie mają charakter poufny. Treść tego dokumentu będzie znana 
jedynie sprzedającemu, pośrednikowi i oferentowi.

OFERTA KUPNA NIERUCHOMOŚCI

…………………………… ………………….......................................................................................

(imię, nazwisko oferenta, adres zamieszkania, telefon, mail)

Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu własnym/ w imieniu …….........……………………… 
………………………….………………...........…………….. - na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
…………..……….…………………….(załącznik do oferty) składam/y ofertę kupna nieruchomości 

...........................….……………………, położonej …………..…..................................................

działka nr .........................o pow. ...................ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w ..................................................................... KW Nr .................................................

1.Oferowana cena kupna brutto - …………… zł (słownie: .…………………...……………………)

2.W związku ze złożoną ofertą kupna nieruchomości, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty 
oświadczam/y, że:

a) zobowiązuję/my się zapłacić sprzedającemu całą cenę kupna w następujący sposób :

.…………..……….……………..............................................................................................……….

b) zobowiązuję/my się w całości zapłacić wszystkie koszty związane z notarialną umową 
    kupna – sprzedaży;

c) w dniu …………………wpłaciliśmy / wpłacimy rezerwację-wadium w wysokości  
    

    ………………………………….. zł.

3. Ponadto oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia  wyżej 
wymienionej nieruchomości, zamieszczonego na stronie internetowej handeldom.pl i składając 
niniejszą ofertę w całości i bez zastrzeżeń akceptuję/emy warunki sprzedaży w tym ogłoszeniu 
zamieszczone, a w szczególności dotyczące wniesienia, zwrotu i zatrzymania rezerwacji-wadium, 
odrzucenia oferty oraz prawa swobodnego (według własnego uznania) wyboru oferty przez 
sprzedającego.

4.Oświadczam/y również, że nieodwołalnie jestem/jesteśmy związany/związani złożoną ofertą do 
dnia ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty przez sprzedającego, a w przypadku wyboru 
mojej/naszej oferty do momentu zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

 ………………………………. ……………. miejsce...........………….., dnia ……………………. r.
(podpis/y oferenta)

Załączniki:

1......................................................................................................

2......................................................................................................



R O D O - Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

Dbając o zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych tym samym spełniając względem Państwa obowiązek informacyjny, prosimy o reakcję, jeśli 
uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia `RODO`, 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, obecnie prowadzimy weryfikację 
wyrażonych przez naszych Klientów zgód na przetwarzanie danych.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Obrotu Nieruchomościami HANDELDOM Mirosław Roszczyniała, ul. Promienna 7 c, tel. 797 
98 54 54, tel. 54 231 58 00 mail: biuro.handeldom@gmail.com

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest - realizacja umowy lub zlecenie sprzedaży, a także poszukiwania ofert lub klientów dla ofert nieruchomości 
- za pomocą telefonów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych, oraz podobnych środków komunikacji, a także w celach marketingowych i 
informacyjnych ofert oraz prowadzenia działań promocyjnych obecnie i w przyszłości.

A. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1.zawarcie i realizacja umów

2.prowadzenie analiz zapotrzebowania, zestawień i statystyk zainteresowania ofertą

3.sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora

4.dochodzenie roszczeń

5.archiwizacja

6.udzielanie odpowiedzi na zapytania

7.prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

8.wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

B. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1.udzielona zgoda

2.konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3.konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

4.konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i 
wnioski

C. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.bankom współpracujących z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

2.kancelariom notarialnym współpracujących z Administratorem, biurom nieruchomości

3.firmom o podobnym profilu, kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki

4.kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania

5.podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

D. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą 
przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1.przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas

2.okres przez jaki są świadczone usługi

3.okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora

4.okres na jaki została udzielona zgoda.

E. Mają Państwo prawo do:

1.żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych

2.żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

3.zostania zapomnianym

4.usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

5.wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych,

6.przeniesienia jego danych osobowych

F. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.
G. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa 
danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
H. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania

I. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

prosimy kierować na adres pocztowy Administratora z dopiskiem `Dane osobowe"

lub na skrzynkę mailową biuro.handeldom@gmail.com a jako temat wiadomości wpisać : `Dane osobowe" 

mailto:biuro.handeldom@gmail.com

