Nieruchomość na sprzedaż i
Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada do sprzedaży niezabudowane działki
budowlane o nr 632/4 , 635/5, 635/6 (0,4287ha) zlokalizowane w Polskiej Cerekwi przy ulicy
Młyńskiej/ 1 Maja, gmina Polska Cerekiew (zaznaczone na fioletowo).

Zainteresowanych kupnem zapraszamy do kontaktu do dnia 21 lipca drogą mailową:
sekretariat@suedzucker.pl lub telefonicznie tel. 71 79 88 900.
W przypadku chęci przesłania oferty kupna drogą milową prosimy o podanie imienia i
nazwiska/nazwy firmy oraz miejsca zamieszkania/siedziby, proponowanej ceny zakupu.
Dodatkowo, w przypadku osób fizycznych przy przesłaniu zapytania/oferty drogą mailową
wymagane jest oświadczenie o następującej treści :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr. tel., adres e-mail, przez
administratora danych osobowych, dla celów wyłonienia nabywcy nieruchomości rolnych przedstawionych do
sprzedaży przez Sudzucker Polska Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław lub zawarcia umowy
sprzedaży ww. nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(dalej: RODO)
Oświadczam, iż zgodnie z RODO
a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Südzucker Polska S.A., ul.
Muchoborska 6, 54-424 Wrocław,
b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;
c) zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;
d) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.”

Niniejsze Ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 kc ani też nie jest ogłoszeniem aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisu
art. 701kc
i
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