
 

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH EVENTU CHARYTATYWNEGO 

pt. „Charity Event, Ostrzeszów 2023”, która odbędzie się w Ostrzeszowie pod adresem pl. Borek 18,  

63-500 Ostrzeszów w dniu 04.03.2023 r.  

 

§ 1. AUKCJA 

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Embrace, ul. Bolesława Chrobrego 41 lok. 

C, 31-428 Kraków, KRS: 0000950724, NIP: 6751761056, strona internetowa: 

https://fundacjaembrace.pl/, zwana dalej Organizatorem. 

2. Współorganizatorami aukcji charytatywnej są Fundacja im. Ks. Kanonika Zdzisława 

Sobierajskiego NOS DUO z siedzibą w Ostrzeszowie, al. Wolności nr 13, 63-500 Ostrzeszów, 

KRS: 0000526230, NIP: 5140336932 oraz Fundacja Rodziny Maj im. Piotra Maja z siedzibą w 

Podłężu, Podłęże nr 678, 32-003 Podłęże, KRS: 0000862340, NIP: 6751736331, zwane dalej 

Współorganizatorami. 

3. Przedmiotami aukcji są dzieła sztuki, rzeczy i vouchery lub usługi wystawiane na licytację przez 

ich twórców i właścicieli zwanych dalej Wystawcami, których lista wraz z odpowiednimi 

numerami rachunków bankowych właściwych do zapłaty ceny, znajduje się w załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu. W sytuacji, gdy przy danym Wystawcy podany jest rachunek 

bankowy Organizatora obok lub zamiast rachunku Wystawcy, wpłata na podany rachunek 

zwalnia zwycięzcę licytacji ze zobowiązania zapłaty wobec Wystawcy do wysokości wpłaty. 

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji przez danego Wystawcę (z wyłączeniem autorów obrazów) 

zostanie przekazany jako darowizna w równych częściach na rzecz Organizatora oraz 

Współorganizatorów na realizację celów statutowych każdego z tych podmiotów. Cele 

statutowe podmiotów dostępne są na ich stronach internetowych. 

5. W przypadku Wystawców  (autorów) obrazów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu w osobnym punkcie, część dochodu przekraczająca cenę wywoławczą 

ze sprzedaży obrazów, uzyskanego z aukcji przez danego Wystawcę zostanie przekazana jako 

darowizna w równych częściach na rzecz Organizatora oraz Współorganizatorów na realizację 

celów statutowych każdego z tych podmiotów. Cena wywoławcza stanowi wynagrodzenie 

autora obrazu. Zwycięzca aukcji takiego obrazu część ceny w wysokości ceny wywoławczej 

zapłaci na nr rachunku osobistego autora obrazu a pozostałą część na rachunek Organizatora 

– oba wskazane przy danym Wystawcy w załączniku  nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

https://fundacjaembrace.pl/


 

6. Przelewy winny być opatrzone tytułami „Darowizna na cele statutowe". Jednakże w przypadku 

płatności podzielonej, opisanej w punkcie powyżej, przelew na rachunek autora/wystawcy 

winien być opatrzony tytułem „Licytacja przedmiotu X  

7. Dokonanie darowizn przez Wystawców na rzecz Organizatora i Współorganizatorów regulują 

odrębne umowy darowizn obowiązujące między w/w stronami. 

8. W sytuacji powstania obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych, za realizację 

tego obowiązku w pełni odpowiada zwycięzca danej licytacji, tj. nabywca danego przedmiotu 

aukcji. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które w momencie trwania aukcji 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 i informacje podawane w trakcie jej trwania, w tym oferty - mają charakter jawny.  

3. Wszelkie działania zmierzające o utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia aukcji są 

niedozwolone. Podjęcie lub usiłowanie takich działań przez uczestnika daje prawo 

Organizatorowi do wykluczenia uczestnika z aukcji. 

4. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest: 

- akceptacja treści niniejszego Regulaminu; 

- zgłoszenie udziału w danej licytacji poprzez podanie oferty (lub przebicia) wraz z danymi 

umożliwiającymi identyfikację licytanta: Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy 

(Organizator ma prawo do weryfikacji prawdziwości podanych danych);  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

 

§ 3. PRZEBIEG AUKCJI 

1. Aukcje prowadzone będą przez osoby wskazane przez Organizatora i poprzedzone prezentacją 

danego przedmiotu aukcji. 

2. Każdy przedmiot aukcji posiadać będzie cenę wywoławczą, podaną przez Organizatora przed 

rozpoczęciem danej licytacji. 



 

3. Uczestnicy podają swoje oferty – ceny przebicia, które są jawne dla pozostałych Uczestników. 

Każda następna cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej zaoferowanej przez 

któregokolwiek Uczestników o nie mniej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

4. Oferta złożona przez danego uczestnika jest dla niego wiążąca i nie może zostać wycofana. 

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złożył ofertę 

korzystniejszą. 

5. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę -  

zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. 

6. Zwycięzca danej licytacji zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia licytacji. 

7. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy danej aukcji nastąpi w tym samym dniu lub w inny 

sposób dogodny dla obu stron. 

 

§ 4. DANE OSOBOWE 

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami 

prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w związku z realizacją aukcji 

jest Organizator - fundacja Embrace, ul. Bolesława Chrobrego 41 lok. C, 31-428 Kraków, KRS: 

0000950724, NIP: 6751761056, zwana dalej również „Administratorem”. W sprawie danych 

osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: 

biuro@fundacjaembrace.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest udział Uczestnika w organizowanej 

przez Administratora licytacji, zwany dalej: „Uczestnictwem”, wskutek którego dochodzi do 

akceptacji niniejszego Regulaminu i dla realizacji którego przetwarzanie danych jest niezbędne. 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Uczestnictwa 

oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z wydaniem przedmiotów licytacji, chyba że 

Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów. 

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

Uczestnictwo nie będzie niemożliwe. 

6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie Uczestnictwa 

oraz przez okres roku od dnia jego zakończenia.  



 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia 

umowy z Wystawcą, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej 

Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

9. Przetwarzanie danych Uczestnika nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

10. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne 

żądania na adres: ul. Bolesława Chrobrego 41 lok. C, 31-428 Kraków. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie wyników licytacji, realizację umowy 

między Wystawcą a zwycięzcą danej licytacji. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z naruszenia przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu, lub powstałe bez jego winy w trakcie licytacji.  

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: https://fundacjaembrace.pl/ oraz 

w miejscu realizacji Aukcji.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia 

organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub losowych. 

 

Kraków dnia: 28.02.2023 r. 

 

https://fundacjaembrace.pl/

