
Data:  
Miejscowość : 

AUDYT 
PRZEDUMOWNY

1. Celem audytu jest szczegółowe przedumowne ustalenia współpracy pomiędzy sprzedającym a  

pośrednikiem dla nieruchomości położonej:

2. Uwagi dotyczące położenia: __________________________________________________________

3. Stan prawny: KW _________________________, hipoteki: _________________________________
     właściciele: _______________________________________________________tel. _____________
    służebności: _______________________________________________________________________
    ograniczenia: ______________________________________________________________________
    miejscowy plan jest: _______, istotne: __________________________________________________
    zarządzana: _____, stan funduszu remontowego, konta:_____________________________________
    plan gospodarczy: __________________________________________________________________

4. Opis nieruchomości: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Zalety nieruchomości: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Wady nieruchomości: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Potencjał nieruchomości: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Cena nieruchomości: 

a) oczekiwana przez sprzedającego:   zł

a) cena zaproponowana przez pośrednika:   zł

a) cena ofertowa do przyjęcia +/- _____ %:   zł

9. Opłaty/wynagrodzenia na rzecz pośrednika:

a) opłaty za umieszczenie oferty w bazie danych i jej utrzymanie:   zł/rok
a) wynagrodzenie za czynności pośrednictwa określone w umowie w pełnej 

                wysokości wymagane na dzień sprzedaży/najmu nieruchomości 

                dokonanej z klientem przyprowadzonym przez pośrednika:   zł
c) wynagrodzenie za czynności pośrednictwa określone w umowie w wysokości _______       
    ustalonego wyżej wynagrodzenia wymagane na dzień sprzedaży/najmu nieruchomości    
    dokonanej z każdym innym klientem, który kupi lub najmie oferowaną przez pośrednika  
    nieruchomość ew. w przypadku rezygnacji ze sprzedaży lub zerwania umowy pośrednictwa.

10. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane zgodnie z doktryną RODO, szczegółowe zasady są 
umieszczone na odwrocie audytu. Podpis pod audytem jest także zgodą na ich przetwarzanie.

Sprzedający: Pośrednik:



       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`.
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