
   
 

  
 

REGULAMIN AUKCJI 

„Rejs Charytatywny 17 września 2022 r.”

tekst jednolity z dnia 13 września 2022 roku

 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Aukcji pt. „Rejs Charytatywny 17 września 2022 r.” (dalej: Aukcja) jest Fundacja 
Hearty z siedzibą i adresem w Zagajach 21 (32-095 Iwanowice) wpisana do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739904, posiadająca NIP: 6821777572 
(dalej: Organizator).  

2. Aukcja rozpoczyna się w dniu  17 września 2022 roku (Dzień Aukcji) o godzinie 19:30 i trwać 
będzie około jednej godziny.  

3. Zasady Aukcji określone są w poniższym dokumencie, zwanym w dalszej części Regulaminem. 
Wszelkie dodatkowe informacje mają charakter uzupełniający i zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Organizatora: h�ps://heartyfounda�on.com 

4. Przedmiotem Aukcji będą przedmioty przekazane przez darczyńców (piłka tenisowa, koszulki 
z autografem, książka z autografem, pamiątkowe znaczki  i inne), które zostały darowane 
Fundacji Hearty z przeznaczeniem na działania statutowe Organizatora (dalej: Przedmiot 
Aukcji).  

5. Aukcja ma charakter charytatywny, a sprzedaż Przedmiotów Aukcji odbywać będzie się 
w ramach działalności Fundacji jako sprzedaż przedmiotów darowizn, o jakiej mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 3) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze 
zm.). Wszelkie środki uzyskane przez Fundację w wyniku Aukcji przeznaczone zostaną na 
działalność pożytku publicznego, w szczególności na realizację projektu stypendialnego, 
przygotowywanego w ramach działalności statutowej Fundacji Hearty. 
 

II. Uczestnictwo w Aukcji 
 

1. W Aukcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w Dniu Aukcji będą miały 
ukończony 18. rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby 
prawne działające przez umocowanego reprezentanta/pełnomocnika oraz jednostki 
organizacyjne niebędące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: 
Uczestnik), które zjawią się osobiście w Dniu Aukcji w miejscu jej przeprowadzenia.  

2. Zgłoszenie do Aukcji jest dobrowolne i wolne od opłat. Zgłoszenie do Aukcji oznacza 
jednoczesną akceptację warunków Regulaminu oraz potwierdzenie spełnienia wymagań przez 
Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne podczas 
wypełniania dokumentów.  



3. Wszelkie informacje na temat Aukcji, w szczególności dotyczące warunków uczestnictwa, 
katalogu Przedmiotów Aukcji, ich cen wywoławczych są jawne oraz powszechnie dostępne pod 
adresem amagiera@heartyfoundation.com. 

4. Aukcja przeprowadzona zostanie w Krakowie na Barce Nimfa. 
5. Organizator prócz zespołu technicznego zapewni także obecność Aukcjonerów, którzy 

prowadzić będą Aukcję i czuwać będą nad poprawnością jej realizacji, bieżąco komunikując 
kolejność zgłoszonych ofert oraz wskazując kolejny próg postąpienia (minimalną kwotę, o którą 
wzrasta cena przy licytacji).   

6. Z Przedmiotami Aukcji można zapoznać się w okresie od 15.09.2022 do 16.09.2022, w Krakowie 
przy ul. Mogilskiej 43, w godzinach od 8.00 do 16.00. Organizator zachęca do skorzystania z tej 
możliwości w celu bliższego zapoznania się z Przedmiotami Aukcji, ich opisem oraz stanem 
faktycznym.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania Przedmiotów z Aukcji bez podania przyczyn 
i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych 
Przedmiotów Aukcji.  

9. Organizator zastrzega utrwalenie przebiegu Aukcji, w szczególności na potrzeby rozliczenia 
zawartych umów sprzedaży oraz procesu reklamacyjnego. 

 
III. Przebieg Aukcji 
 
1. Przed przystąpieniem do Aukcji, Organizator przedstawi Uczestnikom warunki Aukcji, 

w szczególności cenę wywoławczą i wysokość postąpienia.  
2. Dostęp do udziału w Aukcji możliwy będzie dla Uczestników którzy spełniać będą wymagania 

określone Regulaminem. 
3. Każdy z Uczestników uprawniony jest do składania ofert w Dniu Aukcji od chwili jej rozpoczęcia, 

kolejno w stosunku do aktualnie prezentowanych Przedmiotów Aukcji, bez limitów. Oferty 
złożone przez Uczestników powinny być wyrażone w formie pełnych złotych polskich, 
z zachowaniem zasad postąpienia. 

4. Uczestnicy składają pierwszą i każdą kolejną ofertę w toku Aukcji poprzez (i – w odniesieniu do 
Uczestników stacjonarnych) zgłoszenie i/lub podniesienie ręki oraz (ii – w odniesieniu do 
uczestników online) zamieszczenie komentarza w czacie zawierającego kwotę, zgodnie 
z zasadami określonymi w pkt 1. 

5. Oferta złożona przez Uczestnika w toku Aukcji jest jawna dla pozostałych Uczestników Aukcji.  
6. Pierwsza i kolejna oferta w toku Aukcji złożona przez Uczestnika jest wiążąca, stanowi ofertę 

aukcyjną, w rozumieniu art. 70 oraz 701 Kodeksu Cywilnego i nie może być przez Uczestnika 
wycofana.  

7. Oferta przestaje wiązać Uczestnika, gdy inny Uczestnik Aukcji w stosunku do tego samego 
Przedmiotu Aukcji złoży ofertę korzystniejszą. W razie, gdy w toku Aukcji dwóch lub więcej 
Uczestników złoży ofertę tej samej wysokości, wiążąca jest oferta, która zgłoszona zostanie jako 
pierwsza. Wątpliwości w tym zakresie rozstrzygać będą Aukcjonerzy. Oferty złożone w toku 
Aukcji, niespełniające zasad, w szczególności określenia kwot w pełnych złotych polskich, 
progów ceny wywoławczej oraz progów postąpienia są nieważne.  



8. Daną licytację wygrywa Uczestnik, któremu udzielono przybicia, po dwukrotnym wezwaniu ze 
strony Aukcjonerów do przebicia, na skutek złożenia najkorzystniejszej oferty (dalej 
„Nabywca”). Zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego z udzieleniem przybicia zawarta zostaje 
umowa sprzedaży między Organizatorem a Nabywcą.  

9. Uczestnicy Aukcji stacjonarnej zobowiązani są do wniesienia ceny w miejscu Aukcji – 
Organizator zapewnia możliwość płatności gotówkowej oraz online przy wykorzystaniu 
terminala kart płatniczych. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa 
Nabywca. 

10. Wydanie Przedmiotu Aukcji Nabywcy nastąpi po zakończeniu Aukcji oraz uiszczeniu należności 
zgodnie z umową.  

11. Odbioru Przedmiotów Aukcji można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora. 
Wylicytowane Przedmioty Aukcji mogą być wysłane na koszt Nabywcy pocztą kurierską, 
zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Organizatorem. Organizator może 
odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Przedmiotu Aukcji w trakcie transportu. 

12. Własność Przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty ceny, zgodnie z warunkami 
określonymi w Regulaminie. 

13. W razie niedotrzymania warunków umowy przez Nabywcę, w szczególności niedokonania 
zapłaty w terminie, Organizator wezwie Nabywcę do wykonania Umowy, wyznaczając w tym 
celu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego 
upływu dodatkowego terminu, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W takim 
wypadku Organizator uprawniony będzie zaoferować możliwość nabycia Przedmiotu Aukcji 
kolejnemu licytantowi, który złożył wcześniejszą ofertę przed udzieleniem przybicia.  
 

IV. Reklamacje 
 

1. Reklamacje w zakresie przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji bądź odebranego Przedmiotu 
Aukcji Uczestnik winien zgłosić w terminie 7 dni od Dnia Aukcji lub wydania Przedmiotu Aukcji 
Nabywcy, przesyłając żądanie w formie elektronicznej na adres Organizatora: Zagajach 21 32-
095 Iwanowice, wskazując w tytule „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać dane 
zgłaszającego, pozwalające na jego identyfikację, opis stanu będącego podstawą reklamacji 
oraz roszczenie wraz z uzasadnieniem. 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 pozostawione będą bez 
rozpoznania.  

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty wpłynięcia jej do Organizatora. 
Odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja.  

4. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony Przedmiot Aukcji, jeżeli jego opis 
katalogowy nie zgadza się ze stanem faktycznym. W przypadku zawarcia umowy na odległość 
Nabywca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem.  

 
V. Klauzula informacyjna 



 
Dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora i podlegają ochronie zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem 
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 
119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Organizator informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Aukcji, na potrzeby jej prawidłowej 
realizacji jest Fundacja Hearty z siedzibą i adresem w Zagajach 21 (32-095 Iwanowice) wpisana 
do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739904, posiadająca NIP: 
6821777572, kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: 
info@heartyfoundation.com; 

2. Cel przetwarzania Danych: Dane będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania i archiwizacji 
umów zawartych w ramach Aukcji oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia należności 
z tytułu Aukcji, a dalej także w razie wyrażenia zgody przez Uczestnika w celu informowania 
o działalności statutowej Organizatora; 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: Art 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (przetwarzanie w celu 
zawarcia i wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 
Administratora związany z uprawnieniem do dochodzenia i odpierania roszczeń związanych 
z przeprowadzeniem Aukcji), jak również udostępnienie informacji o działalności statutowej 
Organizatora w formie newslettera art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Uczestnika, jeśli zostanie 
wyrażona w formularzu); 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla danej podstawy prawnej, 
określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określających 
wymagalność należności oraz obowiązek sprawozdawczości finansowej, w tym określonych w 
przepisach o rachunkowości, a w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę 
Uczestnika do czasu jej wycofania; 

5. Dane udostępnione w umowie i raporcie zdawczo-odbiorczym są udzielane dobrowolnie, 
jednak w zakresie określonym jako dane obowiązkowe. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych i prawnych 
Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do 
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych; 

8. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 



9. W celu skorzystania z przysługujących praw w zakresie przetwarzania danych osobowych 
należy kontaktować się z Administratorem mailowo bądź listownie na adresy kontaktowe 
wskazane w pkt. 1 powyżej. 

10. Na działania Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje skarga do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

11. W stosunku do danych osobowych nie są i nie będą podejmowane czynności polegające na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

  
VI. POZOSTAŁE REGULACJE  

 
1. W razie stwierdzenia przez Organizatora działań utrudniających lub uniemożliwiających 

prawidłowe przeprowadzenie Aukcji, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia 
Uczestnika z uczestnictwa w Aukcji w każdym czasie. Z czynności wykluczenia Organizator 
sporządza notatkę wskazującą na przyczynę wykluczenia Uczestnika.  

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Aukcji. 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Aukcji. 
4. Organizator zastrzega prawo zmiany zasad Aukcji, w tym treści Regulaminu w trakcie trwania 

Aukcji, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla 
Uczestników, niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu 
Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej oraz w mediach 
społecznościowych. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.  

6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Aukcji można uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem telefonicznie w godzinach funkcjonowania 8.00-16.00 pod numerem  
728 327 057 telefonu .  

7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Aukcją będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. Regulamin Aukcji obowiązuje od dnia 13.09.2022 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


