Regulamin
Aukcji charytatywnej z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc Natalii Sprucie,
organizowanej przez Fundację Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda podczas festynu
charytatywnego pt. „Akumulator dobrej energii dla Natalii”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady przeprowadzenia aukcji charytatywnej polegającej na licytacji
(zwana dalej Licytacją), z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc Natalii Sprucie,
organizowanej przez Fundację Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda podczas festynu
charytatywnego „ Akumulator dobrej energii dla Natalii” (zwany dalej „Regulaminem”);

2. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc w leczeniu i rehabilitacji Natalii
Spruty.
3.

Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu aukcji nie otrzymują za to żadnego
wynagrodzenia.

4.

Licytacja nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 756)).

§2
Organizator
Organizatorem Licytacji jest Fundacja Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda z siedzibą w Grąbkowie,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
KRS 0000203927 (zwana dalej „Organizatorem”).
§3
Data i miejsce licytacji
Licytacja odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 podczas imprezy
artystyczno – rozrywkowej w formie festynu charytatywnego” Akumulator dobrej energii dla Natalii”,
organizowanego na stadionie miejskim w Kobylinie (zwanego dalej: Festynem).
§4
Cel aukcji
Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu Natalii Spruty podopiecznej
fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” .

§5
Przedmiot licytacji
1.

Właścicielem licytowanych przedmiotów do momentu ich wydania pozostaje fundator, który
jednocześnie upoważnił Organizatora do przekazania ich na licytację.

2. Spis przedmiotów i usług będących przedmiotem licytacji znajduje się w załączniku do
niniejszego Regulaminu.
3.

Licytowane przedmioty prezentowane są podczas Licytacji wraz z podaniem ceny
wywoławczej.

§6
Uczestnicy licytacji
W Licytacji mogą brać udział:
a.

pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

b. osoby prawne reprezentowane zgodnie z informacjami ujawnionymi we właściwym rejestrze
przedsiębiorców lub przez odpowiednio upoważnionego pełnomocnika.
c.

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane zgodnie
z informacjami ujawnionymi we właściwym rejestrze przedsiębiorców lub przez odpowiednio
upoważnionego pełnomocnika.

§7
Odmowa przyjęcia oferty
1.

Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej
ceny, czuwać będzie Organizator.

2. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia licytowanej kwoty, jeżeli uzna, że to zgłoszenie jest
dla niego niewiarygodne. O przyczynach odmowy przyjęcia zgłoszonej kwoty Organizator nie
ma obowiązku informować uczestnika Licytacji.
§8
Przebieg licytacji
1.

Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny.

2. Wywołana cena jest ceną minimalną.
3.

Oferty złożone poniżej ceny wywoławczej nie będą brane pod uwagę.

4.

Cena wywoławcza przestaje wiązać uczestnika Licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę
wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.

5. Minimalną kwotą postąpienia w licytacji jest 50 zł (pięćdziesiąt złotych (00/100).
6. Organizator przyzna własność przedmiotu licytacji, zwaną dalej „przybiciem”, osobie, która
zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt
zaoferował ceny wyższej.

§9
Odbiór przedmiotów licytacji
Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać bezpośrednio po licytacji, po zapłaceniu ceny,
bądź w wyznaczonym przez Organizatora czasie, w siedzibie Organizatora – Grąbkowo 76, 63-930
Jurostin.
§10
Zapłata ceny
1.

Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej kwoty gotówką
w trakcie lub bezpośrednio po licytacji.

2. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny do dnia 15 września 2019 r.,
Fundacja ma prawo do sprzedaży przedmiotu z wolnej ręki bądź inny dowolny sposób, a środki
uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone zgodnie z celem niniejszej licytacji.
§11
Dane osobowe
1.

Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 3 do
Regulaminu. Zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez
Organizatora w każdym czasie.

2. W przypadku, gdy dane osobowe zbierane przez Organizatora przekazywane są przez osobę
trzecią, osoba ta zobowiązana jest do przekazania informacji o zasadach przetwarzania danych
osobowych osobie, której dane przekazuje Organizatorowi.
§ 12
Zastrzeżenia i licytacje
1.

Wiążącej wykładni Regulaminu aukcji dokonuje Organizator.

2. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi uczestników Licytacji zgłoszone do Organizatora na piśmie lub
za pośrednictwem poczty e-mail (na adres: fundacja@fmd.pl) w ciągu 14 dni od zakończenia
Licytacji, rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od momentu ich przyjęcia, a wyjaśnienia
przesłane zostaną w tej samej formie na adresy kontaktowe danych uczestników Licytacji.
3.

Wszelkie zapytania i ewentualne spory w trakcie Licytacji wyjaśniać i rozstrzygać będzie
Organizator, a jego decyzje są ostateczne.

4.

Wszelkie reklamacje składane po zakończeniu aukcji nie będą rozpatrywane.

§13
Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.

problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi
o charakterze siły wyższej;

2. przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych
wyłącznie od Organizatora.
3.

udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§14
Postanowienia końcowe
1.

Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.fdm.pl, a także u Organizatora w trakcie trwania aukcji.
3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania
Licytacji, jak i zmiany jej warunków, bądź terminu, w tym wydłużenia okresu trwania
i zakończenia Licytacji, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 2
Oświadczenie Zwycięzcy Aukcji
Aukcja charytatywna „Akumulator dobrej energii dla Natalii” 15 września 2019 r.
Przedmiot wylicytowany
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nabywca (imię i nazwisko/nazwa firmy + NIP)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres mailowy/telefon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Należność dla Fundacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany/a potwierdzam odbiór przedmiotu Aukcji i zobowiązuję się do wpłaty należności
za wylicytowany przedmiot Aukcji do dnia …………. Września 2019 r. na rachunek bankowy Fundacji o
numerze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią regulaminu
Aukcji.
Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy Aukcji i Fundacji
………………………………………………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 3
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, „RODO”):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundację Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda z
siedzibą w Grąbkowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS 0000203927 Mogą Państwo skontaktować się z
•

drogą korespondencyjną – na następujący adres Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin

•

za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundacja@fmd.pl

•

telefonicznie, pod numerem: 48 65 615 70 05

2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na Państwa żądanie
w związku z uczestnictwem w aukcji i zapewnieniem realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie
przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów
Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:
•

promocja działalności Fundacji;

•

rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;

•

ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej
działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu
uczestnictwa w aukcji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, o których mowa
w punkcie 2 powyżej.
4. Fundacja przetwarza kategorie danych osobowych zawarte w Oświadczeniu Zwycięzcy Aukcji oraz
ewentualnej reklamacji.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Aukcji i wydania
Przedmiotów zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją
celów określonych w punkcie 3 powyżej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

•

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla Fundacji, w szczególności podmioty świadczące
usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe;

•

dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

7. Przysługuje Państwu prawo do:
•

żądania od Fundacji dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania
opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej;

•

przeniesienia Państwa danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych
Fundacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora
danych osobowych, bez utrudnień ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań
dotyczących poufności;

•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się na adres mailowy
fundacja@frm.org.pl
9. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Fundacja przetwarza Państwa dane
osobowe, należy powiadomić Fundację o zaistniałym problemie, a Fundacja zbada wszelkie powstałe
nieprawidłowości.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację Państwa
danych osobowych, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Fundacja będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru
bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. W razie potrzeby, Fundacja może
poprosić Państwa o dodatkowe informacje w związku ze złożonym żądaniem.
12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od
zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.
13. Państwa dane osobowe mogą być podane przez osobę trzecią.
14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w aukcji. Odmowa podania przez
Uczestnika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wydania Przedmiotu.

