
FORMULARZ REJESTRACJI NA AUKCJĘ DESA LOCUM
DLA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM
Prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie niniejszego formularza wraz z załącznikami stanowi konieczny warunek udziału aukcji organizowanej
przez DU 5 Sp. z o.o. (DESA LOCUM). Regulamin aukcji dostępny jest na stronie www.desalocum.pl oraz w katalogu aukcyjnym. Rejestracja na
aukcję jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu w pełni i bez zastrzeżeń.

Nazwa aukcji ul. Augustiańska 15 w Krakowie Data aukcji 27 czerwca 2022 r.

Data rejestracji Klienta – – roku

KLIENT OTRZYMAŁ NUMER LICYTACYJNY

INDYWIDUALNY NUMER KLIENTA

LICYTOWANA NIERUCHOMOŚĆ: Księga wieczysta: KR1P/00167878/8

Udział w aukcji wymaga wpłaty pełnej kwoty wadium dla licytowanych nieruchomości na rachunek DESA LOCUM, najpóźniej na dwa dni przed

rozpoczęciem aukcji. Wysokość Wadium dla każdej z nieruchomości określona jest w katalogu aukcyjnym. Zasady zwrotu wadium określa

Regulamin Aukcyjny.

DANE KLIENTA

Firma:

Siedziba i adres:

Numer KRS: NIP: REGON:

DANE REPREZENTANTA KLIENTA

Imiona:

Nazwisko:

PESEL lub, w przypadku braku, data urodzenia:

Rodzaj dokumentu tożsamości: Seria i numer:

Podstawa reprezentacji:

DANE KONTAKTOWE REPREZENTANTA KLIENTA

Adres e-mail:

Telefon: wyrażam zgodę na newsletter

DESA LOCUM stanowi nazwę marketingową którą posługuje się spółka DU5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-477) przy ul. Pięknej 1A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000889278, REGON: 38848944, NIP: 7011026484, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez DU5 sp. z o.o. zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, dostępnymi na stronie Internetowej www.desalocum.pl



Adres zamieszkania / korespondencyjny reprezentanta:

Ulica:

Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy –

Miasto

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

W jaki sposób chce Pani/Pan
otrzymywać rozliczenie po aukcji:

pocztą e-mailem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazane przeze
mnie adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych, informacji handlowych o
obiektach i usługach świadczonych przez DU5 Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego przez DU5 Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DU5 Sp. z o.o. informacji handlowej drogą
elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu
produktów lub usług podmiotów powiązanych kapitałowo z DU5 Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z DU5 Sp. z
o.o. informacji handlowej drogą elektroniczną.

• Zapoznałam/em się z Regulaminem aukcyjnym DESA LOCUM dostępnym na stronie
Internetowej www.desalocum.pl i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.
• Zobowiązuję się poprawienie wypełnić i dostarczyć DESA LOCUM formularz procedury „Poznaj
swojego klienta” (dla osób fizycznych) lub formularz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (dla
osób innych niż fizyczne). Rozumiem, że proces rejestracji wymaga weryfikacji mojej tożsamości
poprzez udostępnienie kopii mojego aktualnego dowodu tożsamości.
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę DU5 Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Piękna 1A. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych
jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane kapitałowo z DU5 Sp. z o.o.
oraz podmioty świadczące usługi na jej rzecz. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania albo
usunięcia w dopuszczalnym prawem zakresie, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Administratorem danych jest spółka DU5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogę się skontaktować za pomocą
formularzy lub numerów telefonu dostępnych na stronie Internetowej www.desalocum.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych mogę uzyskać na stronie
Internetowej www.desalocum.pl (Polityka prywatności).

Jako reprezentant Klienta oświadczam, iż jestem uprawniony do działania w imieniu Klienta, w szczególności posiadam stosowne umocowanie

do reprezentowania podmiotu w którego imieniu działam, a także zobowiązuje się osobiście pokryć wszelkie szkody, w tym utracone korzyści

DU5 Sp. z o.o., jeśli moje działanie nastąpi z naruszeniem zasad reprezentacji, naruszeniem prawa, zasad współżycia społecznego lub

Regulaminu Aukcji. Ponadto pod takim samym rygorem oświadczam, że złożenie ofert podczas Aukcji ani zawarcie w jej wyniku umów nie

wymaga zgody osób trzecich ani uchwał organów korporacyjnych Klienta, bądź, w odmiennym wypadku, że zgody takie zostały udzielone lub

uchwały podjęte.

Oświadczam, że wszystkie załączone do Formularza Rejestracji dokumenty odpowiadają prawdzie na dzień jego podpisania oraz gwarantuję,

że do chwili zakończenia Aukcji ujawniony w dokumentach stan nie ulegnie zmianie, a w przypadku jej zaistnienia, zobowiązuję się niezwłocznie

poinformować o tym fakcie DU5 Sp. z o.o.

podpis pracownika DESA LOCUM podpis Klienta

Rejestracja osoby niebędącej osobą fizyczną na aukcję DESA LOCUM wymaga wypełnienia Formularza identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, stosownie do

wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 703) z późn. zm). Formularz dostępny jest

na stronie www.desalocum.pl. Reprezentant nieujęty w publicznym rejestrze zobowiązany jest dostarczyć DESA LOCUM pełnomocnictwa lub dokumenty rejestrowe

poświadczające jego umocowanie do reprezentacji Klienta.

Rejestracja osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą wymaga wypełnienia formularza procedury „Poznaj swojego klienta”, stosownie do wymogów

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 703) z późn. zm). Formularz dostępny jest na stronie

www.desalocum.pl

DESA LOCUM stanowi nazwę marketingową którą posługuje się spółka DU5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-477) przy ul. Pięknej 1A, wpisana do rejestru
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