Regulamin aukcji świątecznej Fundacji ERBUD (zwany dalej: Regulaminem)

§ 1. [Organizator]
1.

Organizatorem aukcji świątecznej Fundacji ERBUD (zwanej dalej: Aukcją) jest Fundacja:

"ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA" FUNDACJA IM. ERYKA GRZESZCZAKA z siedzibą w Warszawie, ul.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego oraz Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, której dokumentacja przechowywana jest przez
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000574354, NIP: 9512397583, REGON: 36245063600000 (zwana dalej: Organizatorem).
2.

Organizator oświadcza, że Aukcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,

loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 ze zm.)
§ 2. [Warunki uczestnictwa w Aukcji]
1. Aukcja jest organizowana za pośrednictwem Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:
0000635012, kapitał zakładowy 33 016 950,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798,
REGON:365331553 (dalej jako Allegro.pl).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu
Allegro Załącznik nr 17. Oferty Charytatywne - dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/regulamin
(dalej jako: Regulamin Allegro).
3. Aukcja dedykowana jest w szczególności dla pracowników i partnerów Organizatora oraz patrona
Organizatora - Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797
Warszawa,

wpisanej

do

Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego,

której

dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268667, NIP: 8790172253 (dalej jako: ERBUD S.A.),
jednak w Aukcji mogą biorą udział wszelkie osoby fizyczne i podmioty wskazane w Regulaminie Allegro
(zwani dalej: Uczestnikami Aukcji).
4. Udział w Aukcji oraz udostępnienie danych osobowych niezbędnych do udziału w Aukcji jest
całkowicie dobrowolne.
§ 3. [Zasady i przebieg Aukcji]
1. Celem Aukcji jest realizacja celów statutowych Organizatora.
2. Aukcja ma charakter aukcji charytatywnej, cena przedmiotów (towarów), będących przedmiotem
licytacji (ofert) wystawianych w ramach Aukcji zostanie przekazana bezpośrednio na numer konta
Organizatora.
3. Aukcja prowadzona będzie na stronie internetowej
https://allegro.pl/uzytkownik/FUNDACJAERBUD?bmatch=cl-dict55-ctx-uni-1-4-1106

4. Osoby biorące udział w Aukcji mogą wziąć udział w Aukcji również wejść na Aukcję za
pośrednictwem strony Organizatora: www.fundacjaerbud.pl na której zamieszczony zostanie link
przekierowujący bezpośrednio na stronę Aukcji.
5. Przedmiotem Aukcji są przedmioty wystawiane na Aukcję przez Organizatora i otrzymane w ramach
darowizny od darczyńców.
6. Cena wywoławcza każdego przedmiotu wystawionego na Aukcję minimum 20 zł i maksimum 1500
zł
7. Aukcja organizowana jest w terminie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 07 grudnia 2020 r. lub (o
ile nastąpi to wcześniej) do dnia wylicytowania ostatniego przedmiotu wystawionego na Aukcji.
8. Wylicytowane przedmioty zostaną nadane przez Organizatora do Uczestników Aukcji, którzy wygrali
poszczególne aukcje na adresy Uczestników Aukcji podane w zamówieniu i udostępnione przez Allegro
sprzedającemu, w celu realizacji zamówienia na okres 6 miesięcy od dnia zakupu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania przedmiotów Aukcji z
przyczyn leżących po stronie Uczestników Aukcji, a w szczególności w przypadku:
a) braku podania danych adresowych (miejsca zamieszkania Uczestnika Aukcji),
b) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
c) nastąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika Aukcji, o których Organizator nie został należycie
poinformowany.
10. Uczestnik Aukcji ponosi ewentualne koszty związane z uzyskaniem przedmiotu Aukcji przez
Uczestnika Aukcji, w szczególności ewentualne zobowiązania podatkowe.
§ 4. [Prawa i obowiązki Uczestników Aukcji]
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Allegro.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu i/lub Regulaminu Allegro mogą skutkować wykluczeniem
Uczestnika Aukcji z udziału w Aukcji.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników Aukcji w ramach Aukcji działań sprzecznych
z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne
moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.

§ 5. [Prawa i obowiązki Organizatora]
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Aukcji Uczestników Aukcji, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub Regulaminu Allegro, a w szczególności:
a)

prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą

swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b)

prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić

do prób obejścia Regulaminu i/lub Regulaminu Allegro lub zasad funkcjonowania Aukcji,
c)

prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,

Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub
odwołania Aukcji. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Aukcji o powodach
zaistniałych zmian.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)

ewentualne problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków

uczestnictwa w Aukcji,
b)

naruszenie przez Uczestników Aukcji praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,

c)

działania i/lub zaniechania Allegro.pl.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
4. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Aukcji za wyjątkiem tych form,
które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.
§ 6. [Reklamacje]
Do wszelkich reklamacji dotyczące Aukcji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.
Reklamacje

z

zakresie

wysyłki

wylicytowanego

przedmiotu

należy

zgłaszać

na

adres

:

fundacja@fundacjaerbud.pl

§ 7. [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]
1. Wszelkie informacje o Aukcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych mają jedynie
charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Allegro.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Aukcji na stronie Organizatora, z
zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony. Regulamin Aukcji jest ponadto dostępny do
wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w każdym
czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Aukcji.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Aukcji
umieszczając odpowiednie informacje na stronie Organizatora.
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 8. [Dane osobowe]
1.

Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Aukcji, którzy

wygrali poszczególne aukcje (wylicytowali przedmioty wystawione na Aukcji). Dane osobowe będą
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Aukcji, zgodnie z przepisami
odnoszącymi się do używania lub przetwarzania danych dotyczących osób fizycznych, w szczególności
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) (zwanym dalej: RODO), polskimi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych oraz przepisami ratyfikującymi, implementującymi, adoptującymi, uzupełniającymi
albo zastępującymi RODO. Osoba, która przystąpiła do Aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Organizatora w związku z organizowaną Aukcją.
2.

Uczestnik Aukcji biorąc udział w Aukcji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie

swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,
numer telefonu, adres email, nr konta, NIP, przez Organizatora dla celów związanych z realizacją Aukcji,
zgodnie z RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem i realizacją
Aukcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa i realizacji celów
Aukcji. Szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Aukcji
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO. Uczestnik Aukcji
oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora, że jego zgoda może zostać cofnięta w
dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora oraz o przysługujących
mu prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora i określonych w
RODO.
3.

Uczestnik Aukcji biorąc udział w Aukcji potwierdza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną

RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz akcpeptuje treść Klauzuli
informacyjnej RODO.

§ 9. [Postanowienia Końcowe]
1.

Zarówno Uczestnicy Aukcji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów

powstałych na tle Aukcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2.

Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika Aukcji do wysokości ceny

za którą wylicytował dany przedmiot (towar) wystawiony na Aukcji.
3.

Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Aukcji.

5.

Uczestnik Aukcji biorąc udział w Aukcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i

akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy

Regulaminu

Allegro

Załącznik

nr

17.

Oferty

Charytatywne

-

dostępnego

pod

adresem:

https://allegro.pl/regulamin (dalej jako: Regulamin Allegro).
7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a Regulaminu Allegro,

pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

1)

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, informujemy, że Administratorem danych osobowych
osób biorących udział w Aukcji Uczestników Aukcji) jest Fundacja: "ERBUD - WSPÓLNE WYZWANIA"
FUNDACJA IM. ERYKA GRZESZCZAKA z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru
stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla M. ST.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000574354, NIP:
9512397583, REGON: 36245063600000, (dalej jako: Administrator).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją i

2)

przebiegiem Aukcji, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących
się postępowaniach.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli

3)

wyrażona zgoda.
4)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Aukcji.

5)

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu organizjacji i realizacji Aukcji, w celu
wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, kancelaria prawna świadcząca usługi
na rzecz Administratora.
Ponadto dane mogą być przekazywane tylko podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem
zachowania poufności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

6)

-

w zakresie realizacji Aukcji – do czasu zakończenia Aukcji, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-

w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z
prowadzeniem Fundacji– do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

7)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia
danych.
8)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn
związanych z jej sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
- żądania przeniesienia danych osobowych; przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

