REGULAMIN AUKCJI

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo
Oświatowe” z siedzibą w Warszawie ul. Jana Rosoła 10, 02-786 Warszawa,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000313121, NIP: 5213508386, REGON: 141567476, prowadząca
Zespół Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe,
REGON: 366572158, NIP 9512442869, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego i Niepubliczne Przedszkole
„Szkrabki” (dalej jako „Organizator”).

2.

Aukcja ma na celu zbiórkę środków finansowych na leczenie i rehabilitację
Pani Barbary Górskiej – nauczycielki języka polskiego i historii ze Szkoły
Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego prowadzonej przez Organizatora.

3.

Aukcja
odbywać się będzie podczas Charytatywnego Kiermaszu
Świątecznego, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2020 roku od godziny 15:00,
online za pośrednictwem Internetu (dalej jako „Aukcja”), a przekazywanie
wylicytowanych Przedmiotów nastąpi poprzez ich wydanie w siedzibie Fundacji
po
uprzednim
wcześniejszym
kontakcie
pod
adresem
e-mail:
licytacja@eto.org.pl.

4.

W aukcji wygrywa osoba (dalej jako „Wygrany licytacji), która w wyznaczonym
czasie oraz zgodnie niniejszym regulaminem (dalej jako „Regulamin”) zaoferuje
najwyższą kwotę za przedmiot licytacji, zaakceptowaną przez osobę
prowadzącą licytację (dalej jako „Aukcjoner)”.

5.

Aukcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

II.

WARUNKI UDZIAŁU I PRZEDMIOTY LICYTACJI

1.

Uczestnikiem Aukcji (dalej jako „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.

Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
licytacja@eto.org.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę
grupy/klasy, do której uczęszcza dziecko Uczestnika. Uczestnikowi zostanie
Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
ul. Rosoła 10
02-786 Warszawa
tel. 781 990 058

przesłany link do Aukcji, którego Uczestnik nie może rozpowszechniać. Podczas
połączenia z platformą Zoom Uczestnik zobowiązany jest do podpisania
się indywidualnym numerem nadanym Uczestnikowi i przesłanym przez
Organizatora z adresu e-mail: licytacja@eto.org.pl.
3.

Przedmiotem Aukcji (dalej jako „Przedmioty” lub pojedynczo jako „Przedmiot”)
są przedmioty, vouchery lub usługi przeznaczone do licytacji przez darczyńców
(dalej jako „Darczyńcy” lub pojedynczo „Darczyńca”).

4.

Przedmioty i ich opisy będą umieszczone w prezentacji przesłanej w formie
elektronicznej do wszystkich Uczestników.

III. PRZEBIEG LICYTACJI
1.

Licytację prowadzi Aukcjoner.

2.

Aukcjoner jest uprawniony do otwarcia licytacji Przedmiotu, działając w imieniu
Darczyńcy.

3.

Licytacja odbywać się będzie poprzez czat w komunikatorze Zoom.

4.

Licytacja jednego Przedmiotu trwa około 60 sekund. Czas rozpoczęcia
i zakończenia licytacji określa Aukcjoner.

5.

Uczestnik zgłasza postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki), poprzez
wpisanie w komentarzu proponowanej kwoty w momencie rozpoczęcia
licytacji Przedmiotu. Uczestnicy mogą w oknie czatu wpisywać wyłącznie kwoty
postąpienia w licytacji.

6.

Licytację Przedmiotu wygrywa osoba, która jako ostatnia przed zamknięciem
komentarzy poda najwyższą kwotę (Wygrany licytacji).

7.

Oferta potencjalnego Wygranego licytację jest wiążąca po zaakceptowaniu
jej przez Aukcjonera.

8.

Potwierdzenie najwyższej Oferty i wskazanie przez Aukcjonera Wygranego
licytację jest równoznaczne z zamknięciem danej licytacji Przedmiotu.

9.

W
przypadku
poważnych
problemów
technicznych
Organizator
jest uprawniony do skrócenia, czasowego zawieszenia lub zakończenia aukcji.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI I ODBIÓR PRZEDMIOTÓW
1.

Wpłaty za nabyte w aukcji Przedmioty należy dokonać bezpośrednio
po
zakończeniu
aukcji,
poprzez
stronę
internetową
https://zrzutka.pl/z/kiermaszeto2020, zgodnie z instrukcją przesłaną przez
Organizatora w wiadomości e-mail z adresu: licytacja@eto.org.pl.

2.

Warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji Wygranemu Licytację i przejścia prawa
własności Przedmiotu jest uiszczenie deklarowanej w licytacji kwoty, najpóźniej
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do chwili zakończenia zbiórki internetowej na stronie internetowej pod linkiem
https://zrzutka.pl/z/kiermaszeto2020.
3.

Przekazywanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi poprzez ich wydanie
w siedzibie Fundacji po uprzednim wcześniejszym kontakcie pod adresem
e-mail: licytacja@eto.org.pl

V. REKLAMACJE
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z aukcją można składać w terminie
3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji, na adres e-mail Organizatora:
licytacja@eto.org.pl wskazując w tytule e-maila oznaczenie „Reklamacja”,
a także podając imię i nazwisko, indywidualny numer nadany Uczestnikowi,
przesłany przez Organizatora z adresu e-mail: licytacja@eto.org.pl oraz zwięzły
opis sprawy. Reklamacje przesłane po upływie ww. terminu nie będą
rozpatrywane.

2.

Reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację będą udzielane w drodze
wiadomości e-mail.

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Przedmioty, w tym w zakresie
ich wad fizycznych lub prawnych.

2.

Darczyńcy przekazując Przedmioty wyrażają
dobrowolną, nieodpłatną,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na wykorzystanie
przesłanych zdjęć Przedmiotów w ramach Aukcji, utrwalanie ich w pamięci
komputera, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, powielanie
i rozpowszechnianie, w tym w sieci Internet, a także na ich modyfikację przez
Organizatora, Zespół Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie
Towarzystwo Oświatowe, Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego,
Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” w celach związanych z przeprowadzeniem
Aukcji, jak również w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych,
informacyjnych i kronikarskich.

3.

Uczestnicy Aukcji przesyłając zgłoszenie, o którym mowa w klauzuli II. ust. 2, tym
samym wyrażają dobrowolną, nieodpłatną, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, zgodę na przetwarzanie (wykorzystanie) przez Organizatora,
Zespół Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe,
Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, Niepubliczne Przedszkole
„Szkrabki” ich wizerunku poprzez utrwalenie wizerunku Uczestników w postaci
fotografii oraz nagrań, utrwalanie ich w pamięci komputera, jak również
powielanie i rozpowszechnianie (upublicznianie) ww. fotografii oraz nagrań
w celach weryfikacyjnych przeprowadzonej Aukcji, w celach marketingowych,
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promocyjnych i reklamowych, informacyjnych i kronikarskich, na stronie
internetowej Organizatora, Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, Szkoły Podstawowej im. Samuela
Bogumiła Lindego, Niepublicznego Przedszkole „Szkrabki”, na portalach
społecznościowych, w tym You Tube i Facebook, materiałach informacyjnych
dotyczących
Organizatora, Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, Szkoły Podstawowej im. Samuela
Bogumiła Lindego, Niepublicznego Przedszkole „Szkrabki”, na terenie
ww. placówek tj. na tablicy informacyjnej lub w gazetce wydawanej przez
Zespół Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.
4.

Uczestnicy Aukcji przesyłając zgłoszenie, o którym mowa w klauzuli II. ust. 2, tym
samym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Aukcji,
w
tym
realizacji
wszystkich
czynności
związanych
z
licytacjami
i ich zakończeniem, jak również promowaniem Aukcji.

5.

Fundacja informuje jednocześnie, że:
1)

administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja
„Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” z siedzibą w Warszawie ul. Jana
Rosoła 10, 02-786 Warszawa,

2)

Dane osobowe będą przetwarzane na następującej podstawie:
a) zgody osoby uprawnionej, przy czym wyłącznie gdy zgoda taka
zostanie udzielona tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
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”);
b) z uwagi na to, że jest to niezbędne dla realizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) z uwagi na to, że jest to konieczne do realizacji Aukcji (tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, określonych w punkcie 5) poniżej,
przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną
tym podmiotom ujawnione tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) w celu realizacji Aukcji, a także w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych, w tym wynikającego
z przepisów prawa, jeśli nakładają one na administratora danych
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osobowych taki obowiązek [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO].
3)

Fundacja nie podejmuje wobec Uczestników zautomatyzowanych decyzji
w oparciu o zebrane dane osobowe, w tym w oparciu o profilowanie.
Organizator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4)

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Aukcji i okresu
rozpatrzenia reklamacji, jak również czas promowanie Aukcji, przy czym
wyłącznie w zakresie związanym z realizacją Aukcji, w każdym przypadku
do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z Regulaminu, chyba
że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny
obowiązek prawny.

5)

Dane osobowe będą mogły być ujawniane przez Fundację Placówce
i Zespołowi Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie Towarzystwo
Oświatowe, wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi przez tych
odbiorców danych akcji promowania Aukcji, statystykami, nadzorem,
ewaluacją realizowanych działań oświatowych lub wykonywania
obowiązków prawnych nałożonych na tych odbiorców przepisami prawa,
jak również innym administratorom danych osobowych, podmiotom
świadczącym na rzecz Fundacji usługi doradztwa prawnego, doradztwa
i obsługi IT, obsługi księgowej, podwykonawcom Fundacji, podmiotom
świadczącym usługi ubezpieczenia, brokerom ubezpieczeniowym.

6)

Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści przetwarzanych danych
osobowych, żądania ich poprawiania, żądania ich usunięcia, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia do innego
administratora danych osobowych, jak również cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
o ile przetwarzanie następuje na podstawie takiej zgody, wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Realizacja praw,
o których mowa powyżej możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail:
sekretariat@linde.waw.pl.

7)

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, na przetwarzanie danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Uczestnicy Aukcji przesyłając zgłoszenie, o którym mowa w klauzuli II. ust. 2,
akceptują Regulamin.
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2. Niniejszy aktualny Regulamin
http://kiermasz-eto.pl/

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie
znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności
Kodeks cywilny.
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