
Regulamin Aukcji charytatywnej 
realizowanej w ramach imprezy charytatywnej 

„poMOC dla MAKSA” 
 

1.lipca 2022r. 
godz.17.00 – 18.30 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
 

(dalej: „Regulamin”) 
 

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń  treści 
niniejszego dokumentu. 
 

§1 AUKCJA 
1.Organizatorem Aukcji charytatywnej jest Komitet Społeczny Team Maksa, zwany dalej 
Organizatorem. 
2.Beneficjentem Aukcji jest Maks Tomala z Jaworzna. 
3.Przedmiotem Aukcji są zdjęcia podarowane na licytację przez ich twórcę i właściciela Macieja 
Pulnara. 
4.Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przekazany na leczenie Maksa Tomali z Jaworzna. 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
1.Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej 
Uczestnikami. 
2.Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały 
czas trwania licytacji. Licytacja odbywa się ustnie. 
3.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie 
aukcji. 
4.Warunkiem nabycia zdjęcia licytowanego w czasie Aukcji jest: 
1) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej-przebicia, 
2) akceptacja niniejszego Regulaminu 
3) w przypadku wygranej Aukcji podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy + NIP, 
adres e-mail, telefon kontaktowy oraz podpisanie „Oświadczenia Zwycięzcy Aukcji” (Załącznik nr 1) i 
dokumentu RODO (Załącznik nr 2). 
4)prawdziwość danych może być sprawdzona z dokumentem tożsamości przez wolontariusza 
Organizatora. 

§3 PRZEBIEG AUKCJI 
1.Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych zdjęć w siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chrzanowie  w dniu 1.07.2022r. oraz w mediach społecznościowych: 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie – fanpage: https://bit.ly/3ybIJv2 

- Centrum Wolontariatu „Po Sąsiedzku” w Chrzanowie – fanpage: https://bit.ly/3OybgR0 

2.Aukcja odbędzie się 1.lipca 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, 
ul.Broniewskiego 10c. 
3.Rozpoczęcie Aukcji planowane jest na godz. 17.00, a jej zakończenie o godz. 18.30. 
4.Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez zaproponowanie ceny wywoławczej 20,00 zł. 
5.Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jedną rzecz. 

https://bit.ly/3ybIJv2
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6.Kwoty licytacji/przebicia powinny być podane w formie pełnych polskich złotych. 
7.Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia poprzez uniesienie ręki w górę i podanie 
proponowanej kwoty. 
8.Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji. 
9.Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 5,00 zł. 
10.Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca 
i nie może być przez niego wycofana. 
11.Oferta złożona w toku Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę 
korzystniejszą. 
12.Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji (poprzez trzykrotne 
wywołanie stawki tego Uczestnika ) złożył najwyższą ofertę („Zwycięzca”). 
Zwycięzca niezwłocznie po zakończeniu licytacji przekaże Organizatorowi następujące dane 
niezbędne do wydania Przedmiotu: 
a) Imię i nazwisko/ nazwa firmy + NIP 
b)Adres e-mail i numer telefonu. 
13.W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane 
lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty 
zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa. 
Uczestnik jest odpowiedzialny za składane przez siebie oferty cenowe. 
14.Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w gotówce bezpośrednio po 
zakończeniu licytacji do puszki przygotowanej przez Organizatora. 
15.Wydanie Przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji 
do puszki przygotowanej przez Organizatora oraz  podpisaniu „Oświadczenia Zwycięzcy Aukcji” 
(Załącznik nr 1) i dokumentu RODO (Załącznik nr 2). 
16.Zamknięcie Aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem imprezy. 
 

§4 REKLAMACJE 
1.Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji lub odebranego 
Przedmiotu Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji przesyłając 
zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: skosturkiewicz@gmail.com w 
temacie wpisując „Licytacja 1.07.2022r.-reklamacja”. 
2.Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane. 
3.Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą 
reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem. 
4.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 
Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja. 
 

 
§5 DANE OSOBOWE 

 
1.Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Organizatora                      
w każdym czasie. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
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2.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz na 
fanpage-u: 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie – fanpage: https://bit.ly/3ybIJv2 

- Centrum Wolontariatu „Po Sąsiedzku” w Chrzanowie – fanpage: https://bit.ly/3OybgR0 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia 
organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 
4.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 
 
ORGANIZATOR 
Komitet Społeczny Team Maksa 

Partnerzy: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

Centrum Wolontariatu „Po Sąsiedzku” w Chrzanowie 

 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Aukcji charytatywnej 

„poMOC dla MAKSA” 
 
 
Oświadczenie Zwycięzcy Aukcji 
Aukcja charytatywna „poMOC dla MAKSA” 1.lipca 2022r. 
 
Przedmiot wylicytowany: Fotografia autorstwa Macieja Pulnara 
 
Nabywca (imię i nazwisko/nazwa firmy + NIP) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres mailowy/telefon 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Należność dla Organizatora: 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja niżej podpisany/a potwierdzam odbiór przedmiotu Aukcji. 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią regulaminu 
Aukcji. 

https://bit.ly/3ybIJv2
https://bit.ly/3OybgR0


Chrzanów, 1.07.2022r.   ……………………………………………………………………………………………… 
                                                           (czytelny podpis) 

 
Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy Aukcji i Organizatora. 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Aukcji charytatywnej 
„poMOC dla MAKSA” 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”): 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komitet Społeczny Team Maksa 

Mogą Państwo skontaktować się z Organizatorem: 
• za pomocą poczty elektronicznej na adres:  skosturkiewicz@gmail.com 

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 
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są: 
• promocja działalności Organizatora; 
• rozpatrywanie ewentualnych reklamacji; 
• ustalanie lub dochodzenie przez Organizatora 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 Organizatora,               o 
których mowa w punkcie 2 powyżej. 
4. Organizator 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 Organizatora, w szczególności podmioty świadczące 
usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe; 
7. Przysługuje Państwu prawo do: 
• żądania od Organizatora 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 
Organizatorowi 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 Organizatora 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: 
skosturkiewicz@gmail.com 

9. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Organizator przetwarza Państwa dane 
osobowe, należy powiadomić Organizatora o zaistniałym problemie, a Organizator zbada wszelkie 
powstałe nieprawidłowości. 
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora 
Państwa danych osobowych, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu 
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Organizator 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, Organizator 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. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Aukcji. Odmowa podania przez 
Uczestnika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wydania Przedmiotu. 


