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zARzĄD zAsoBoW M I EszKAN loWYcH
M I N ISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH i ADM I N ISTMCJ I

oGŁoszENIE

zANzĄD zAsoBoW M I EszKAN toWYcH
M I N ISTERSTWA S PRAW WEWN ETRZNYC H i ADM I N ISTRACJ I

PoslADA Do vVYNAJĘctA W DRoDzE P|SEMNEGo N|EoGRANlczoNEGo
KoNKURSU oFenr LoKAL UżYTKoWY NR 64 PoŁozoNY

PRZY UL. CHEŁMSKIEJ 6/8 WWARszAWlE.

1. Gałkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi- 135,79m2
2. Okres najmu: 3 lata.

3. Wadium: 6.382,13 pln.

4. Termin składania ofeń do dnia 9.08.2019 r. do godz. {0.00.

5. Termin otwarcia ofeń w dniu 9.08.2019 r. o godz. 11.00.
6. Preferowana działalnośó: biurowa, handlowa, nieuciążliwa działa!ność usługowa.
7, Wynajmujący wyk|ucza możIiwośÓ działalności: handlowej w branŻy spożywczej,

gastronomicznej /restauracja, PUb, bar/, usługowej w branży pralniczej, produkcyjnei

. oraz wszeIkiej działalności prowadzonej w godzinach nocnych.

8. osoby upoważnione do udzielania informacjizwiązanych z prowadzonym postępowaniem:

1) Marek Nocoń -te|.22 433 19 18;
2| Anna Pękala - te|.22 433 19 19;

3) Wlesław oleksiej _te|.22 43319 21.
9. Szczegóły dotyczące przedmiotu najmu oraz procedury postępowania zostaĘ pzedstawione

w Regulaminie Nieograniczonego Pisemnego Konkursu ofert, który bezpłatnie można otrzymać
w siedzibie zzM MsWiA' 00.725 Warszawa, u|. Ghełmska 8A wejście A pok. nr 2,
w godz.9.00-15.00.

10. lnformacja:

Zgodnie z art. 13 ust' 1 i 2 rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z puetvvarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46^//E (ogÓ|ne
rozporządzenie o ochronie danych).(Dz. Urz. UE L 't 19 z 04'05'2016, str. 1), Wynajmujący |ub DzierŻawiący
informuje, ze:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest:

Zarząd Zasobow Mieszkaniowych MSWiA

z siedzibą w Warszawie przy u|. Chełmskiej 8A
tel.: 22 433 19 01, fax: 22 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.qov.pl

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSW|A:
- e-mail iod@zzm.mswia.oov.pl
- poczta tradycyjna na adres: u|' Chełmska8A,OO-725 Warszawa.
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3. Dane osobowe pzetwarzane będą w ce|u przeprowadzenia postępowania na najem |ub dziezawę
n ieruchomości oraz jego a rch iwizaĄi na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierutchomościami (Dz. IJ. z 2018 r.
poz. 2204 j.t. ze zm.);

2) ustavty z dnia 23 l<wietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz, U, z 2018 r., poz' 1025, z późn' zm.');
3) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach iopłatach lokalnych (DzU. z 2018 r.

po2.1445 j.t. ze zm.);

4) ustawy z dnia 14 tipca 1983. r. o narodowym zasobie archiwatnym i archiwach (Dz U z 2019 r.
poz. 553 t.j. ze zm.).

4. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upowainionym na podstawie innych przepisów
prawa.

5' Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami

a w przypadku, złoŻenia ofeńy najkozystniejszej takŻe warunkiem zawarcia umowy na najem
|ub dzieżawę nieruchomoŚci. Niepodanie dartych może skutkowaÓ wad|iwością złoŻone1 oferty
ijej odrzuceniem.

6. osoba, któĘ dane dotyczą ma prawo do:

1) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych orazich sprostowania,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj' Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi|owaniu.

8. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z pzepisÓw wskazanych

w ust. 3 przedmiotowej informacji.

ZARZADU MIESZKANIOWYCH
Ministerstwa Spraw iAdministracji
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