
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku ogłasza 

nieograniczony przetarg ustny na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

nr 27 w budynku przy ul. Gen.Władysława Sikorskiego 10 w Białymstoku,   o powierzchni 

użytkowej 48,20 m2, 3 izby, III piętro.                                                         

Cena wywoławcza: 225.000,00zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii                    

Krajowej 7 (sala konferencyjna I piętro). 

Informacje o stanie technicznym lokalu, jak również możliwość jego oglądania należy ustalać                                     

w Administracji Osiedla „Słoneczny Stok” przy ul. W.Witosa 34 tel. (85) 664 78 22, 664 78 27. 

Regulamin przetargu jest dostępny w Dziale Mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny 

Stok” w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 7, pokój 103.                           

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w przedmiocie zgłoszenia gotowości do przetargu 

do dnia 26.10.2021r. 

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa                     

w przetargu powinien: 

1. Podać imię i nazwisko, adres, nr PESEL, ewentualnie także nazwę przedsiębiorstwa i jego 

siedzibę, nr NIP i REGON (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 

2. Okazać umowę spółki cywilnej lub aktualny odpis z właściwego rejestru spółki, 

3. Okazać dowód tożsamości, 

4. Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz warunkami 

przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 

5. Złożyć pisemne oświadczenie, o tym, iż znany jest mu stan techniczny lokalu i przyjmuje                      

go bez zastrzeżeń, 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszych warunków bez podania przyczyn. 

Wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym udziela Dział 

Mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, ul. Armii Krajowej 7, pokój 103,                           

tel: (85) 664 93 78, 664 93 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą  w Białymstoku 

przy ul. Armii Krajowej 7. 

Pani/a dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej 

własności lokalu i zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów 

prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji powyższego celu, nie dłużej niż przez czas 

niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

Przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone lub wyłączone na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe. 

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/a dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie głównej 

Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, oraz pod adresem e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl  
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