REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
NA RZECZ STOWARZYSZENIA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" POD SKRZYDŁAMI "
Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści
niniejszego dokumentu.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób
Niepełnosprawnych" Pod Skrzydłami " z siedzibą: , ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka
2. Przedmiotem aukcji są wyroby plastyczne, techniczne, rękodzieło przeznaczone na licytację przez
ich autorów oraz przekazane przedmioty przez ich właścicieli.
3. W miesiącu lutym 2020 r. na portalu Facebook zostanie utworzone wydarzenie pt.: „AUKCJA NA
RZECZ STOWARZYSZENIA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POD SKRZYDŁAMI”, na którym
odbywać się będzie licytacja przekazanych rzeczy, przedmiotów plastycznych, technicznych, wyrobów
rękodzieła.
4. Licytacja odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook w miesiącu lutym i
marcu 2020 roku. Aukcja odbywa się na stronie: https://www.facebook.com/Specjalny-OśrodekSzkolno-Wychowawczy-im-Janusza-Korczaka-w-Sokółce-380599756066878/
5. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na turnus rehabilitacyjny osób
niepełnosprawnych oraz potrzeby uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Sokółce.
6. Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana,
administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.
California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.
7. Niniejsza Aukcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z póz. zm.).

§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.
2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta na Facebook.
3. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały
czas trwania licytacji dla każdego uczestnika.
4. Licytacja odbywa się on-line na portalu społecznościowym Facebook.
5. Aukcja polega na umieszczeniu w komentarzu proponowanej kwoty licytacji, pod formalnym
zawiadomieniem Organizatora o Aukcji („Wpis aukcyjny”) we wskazanym terminie.
6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie
niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję wyżej wymienionych działań,
ma on prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
7. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:
a) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej -przebicia aukcji.
b) akceptacji niniejszego Regulaminu
9. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie
imienia i nazwiska lub Nicka Uczestnika, pod którym występuje w serwisie Facebook.com w
przypadku wygrania Aukcji.

§3
PRZEBIEG AUKCJI
1.Cena wywoławcza każdej przekazanej rzeczy zostanie podana w walucie PLN.
2.Cena wywoławcza zamieszczona pod opisem przedmiotu jest kwotą, od której rozpoczynamy
licytację. Cena przedmiotów licytowana jest w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie
wyższej niż cena wywoławcza.
3. Cena wywoławcza stanowi tym samym cenę minimalną.
4. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 1zł.
5.Cena przebicia oferowana przez uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
6.Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jedną rzecz.
7. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i
nie może być przez niego wycofana.

8. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą
podczas licytacji.
9. Aukcja polega na umieszczeniu w komentarzu proponowanej kwoty licytacji.
10. Uczestnik może zamieścić wiele wpisów aukcyjnych w komentarzu pod postem aukcyjnym.
11. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę i
przekaże w zamian za rzecz licytowaną deklarowaną kwotę na konto STOWARZYSZENIA „POD
SKRZYDŁAMI” w Sokółce w terminie 5 dni od wygranej licytacji.
12. Data i godzina trwania aukcji jest rejestrowana na portalu Facebook.com.
13. Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z informacją podaną na stronie każdego przedmiotu aukcji.
14. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w odpowiedzi
na wpis aukcyjny. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą
wiadomości prywatnej na stronie internetowej https://www.facebook.com/Specjalny-OśrodekSzkolno-Wychowawczy-im-Janusza-Korczaka-w-Sokółce15. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty.
16. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji − w walucie PLN na konto:
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych" Pod Skrzydłami "
ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka
na rachunek o numerze: 53 2030 0045 1110 0000 0412 8150 BGŻ BNP Paribas S.A.
Zawierając w tytule przelewu „aukcja nr…………….”.
17. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy Aukcji nastąpi w indywidualnie ustalonym przez strony
terminie i miejscu.
18. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób:
1) Odbiór osobisty - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Stowarzyszeniu na Rzecz
Wspierania Osób Niepełnosprawnych" Pod Skrzydłami " ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka po
uprzednim umówieniu się. Opcja bezpłatna.
2) Przesyłka pocztowa – Paczka przesłana za pomocą Poczty Polskiej S.A – koszt przesyłki zgodnie z
cennikiem Poczty Polskiej.
17.Wpisy aukcyjne zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, religijną
etniczną lub rasową lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów.

§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”
administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Sokółce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych" Pod Skrzydłami
" ul. Os. Zielone 1A, 16-100Sokółka,telefon/fax(85)7112678,email: soswszkola@wp.pl lub
pod.skrzydlami@o2.pl

2.Uczestnik przystępując do aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres,
nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
3. Właściciele i Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez jest wymagane do udziału w aukcji.
4. Każdy ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z
wystawieniem i przeprowadzeniem aukcji wysyłając pisemne zawiadomienie "Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych" na adres siedziby: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Sokółce i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych" Pod
Skrzydłami”, ul. Os. Zielone 1A, 16-100 Sokółka, lub e-mail , w treści należy podać nazwę aukcji
Przedmiotu. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału, jednakże cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją aukcji.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat, niezbędny do dochodzenia ewentualnych
roszczeń związanych z organizacją i udziałem w aukcji, oraz okres określony przez obowiązki
archiwizacyjne i fiskalne.
8. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania
błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/Specjalny-OśrodekSzkolno-Wychowawczy-im-Janusza-Korczaka-w-Sokółce- i na stronie internetowej szkoły
https://www.soswsokolka.pl/
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia
organizacji aukcji z przyczyn technicznych.
§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotycząc spraw związanych z Aukcją należy składać na piśmie do Organizatora, w
terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data
doręczenia), pocztą elektroniczną na adres soswszkola@wp.pl lub pod.skrzydlami@o2.pl (decyduje
data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego nie będą rozpatrywane przez
Organizatora.
3.Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające
Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i
uzasadnienie reklamacji.
4.Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu aukcji charytatywnej

OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY
AUKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ NA RZECZ STOWARZYSZENIA WSPIERANIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH" POD SKRZYDŁAMI "

Przedmiot wylicytowany ………………………………………………………………………………………………………………………
Nabywca (imię i nazwisko/nazwa firmy + NIP)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres mailowy/telefon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Należność wylicytowanego przedmiotu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany/a potwierdzam odbiór przedmiotu Aukcji
…………………………………………………………………………………
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią regulaminu
Aukcji.
……………………………………………………………………………………

Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zwycięzcy Aukcji i dla
STOWARZYSZENIA w Sokółce

