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REGULAMIN AUKCJI „SZTUKA WSPÓŁCZESNA” 
  
 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki przeprowadzenia Aukcji „Sztuka 

współczesna” z przeznaczeniem na cele charytatywne, która odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Hotelu 
Hilton w Łodzi, zwana dalej „Aukcją”.  

2. Organizatorem Aukcji jest  Fundacja For ART z siedzibą w Lubinie, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320884, posiadająca,  
NIP: 6922460865, zwana dalej “Fundacją”. 

3. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przekazane przez ich twórców do licytacji, z której dochód zostanie 
przeznaczony na objęcie pomocą stomatologiczną dzieci z ubogich rodzin w 2022 roku, prowadzoną  
w ramach działalności statutowej Fundacji For ART. Zgodnie z dokumentami przekazania powierzone dzieła 
sztuki stanowią własność twórców, mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte 
jakimikolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym. 

4. Aukcję przeprowadzi profesjonalny aukcjoner na zlecenie Fundacji. 
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawa przez osobę upoważnioną do działania  

w imieniu Fundacji, zwaną dalej „Aukcjonerem”. 
6. Całość zebranej kwoty w trackie licytacji, po potrąceniu kosztów jej organizacji, zostanie przekazana przez 

Fundację For ART na konto Fundacji „Zobacz MNIE” o numerze 12 1090 2398 0000 0001 4307 1844 
prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. w terminie do 31 stycznia 2022 roku. 

7. Opisy przedmiotów przeznaczonych do licytacji zawarte na stronie internetowej www.jubileusz.pts.net.pl 
mogą być uzupełnione lub  zmienione przez Organizatora Aukcji przed rozpoczęciem licytacji.  

8. Do uczestnictwa w Aukcji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać 
przy  stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji, którego treść stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

9. Osoba dokonująca rejestracji z ramienia Organizatora ma prawo poprosić o dokument potwierdzający 
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Tabliczkę z numerem aukcyjnym 
należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu Aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartej 
transakcji, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

10. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100zł. Zakończenie 
Aukcji dzieła sztuki następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne  
z zawarciem umowy sprzedaży między Fundacją a licytantem, który  zaoferował najwyższą kwotę. W razie 
zaistnienia sporu w trakcie Aukcji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację dzieła 
sztuki. 

11. Wszystkie dzieła sztuki licytowane na Aukcji mają cenę gwarantowaną. Jest to zarazem cena minimalna, 
poniżej której Fundacja nie może sprzedać dzieła sztuki. 

12. Do kwoty wylicytowanej Fundacja dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 3%. Kwota wylicytowana wraz  
z opłatą aukcyjną nie zawiera podatku od towarów i usług VAT, który zostanie doliczony do kwoty 
wylicytowanego przedmiotu i opłaty aukcyjnej. Ustalona powyżej łączna wartość stanowi ostateczną pełną 
kwotę do zapłaty z transakcji licytacji dzieła sztuki. 

13. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane dzieła sztuki w dniu Aukcji lub w terminie 
14 dni od dnia Aukcji. Fundacja będzie uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia  
w zapłacie.  

14. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Fundacja przyjmuje płatności: gotówką lub 
przelewem na rachunek bankowy w BNP PARIBAS numer rachunku: 84 1750 0012 0000 0000 3056 8238. 

15. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie Fundacja po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą. 

16. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej kwoty transakcji 
licytacji dzieła sztuki ustalonej powyżej w pkt 12.  

17. Odbiór wylicytowanych dzieł sztuki jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty. 
18. Sposób odbioru wylicytowanego dzieła sztuki zostanie indywidualnie ustalony z nabywcą. 
19. Osoby biorące udział w Aukcji, licytujące dzieła sztuki, są pouczane o tym, iż zgodnie z przepisami: -ustawy 

z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) - wywóz 
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określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Ustawy z dnia 21 listopada 
1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną. Ustawy z dnia 
16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) –Organizator jest zobowiązany do zbierania danych 
osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro. 

20. Zasady lub warunki, a także termin niniejszej licytacji mogą być przez Organizatora, z ważnych powodów, 
zmienione.  

21. Organizator, po wprowadzeniu zmian niezwłocznie powiadomi o tym fakcie licytantów. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia licytacji z ważnych przyczyn.  
23. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
24. Osobą uprawnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień w sprawie Aukcji ze strony Organizatora 

jest Ewa Banaś, tel. 601 726 334, email: banase@me.com. 
25. W zakresie danych osobowych przetwarzanych podczas Aukcji i w związku z nią zastosowanie znajdują 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – „RODO” oraz w ustawie  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

26. Osoba przekazująca swoje dane w związku z udziałem w Aukcji podpisuje zgodę na ich przetwarzanie 
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu:  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 – art.13 RODO – informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 
 
WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE  
Realizując obowiązek wynikający z przepisu zawartego w art. 13 Rozporządzenia 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 
(zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 
100) informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Fundacja For ART z siedzibą w Lubinie, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320884, posiadająca NIP: 6922460865 
zwane dalej  „Fundacją“ 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych z Fundacją można się 
skontaktować w następujący sposób:  
- listownie na adres korespondencyjny Fundacji 
- na adres e-mail: banase@me.com 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 
a) uczestniczenia w Aukcji, w tym udziału w licytacji oraz zawarcia i realizacji związanej z tym umowy (podstawa 
art.6 ust.1 lit. b RODO); 
b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz 
przechowywania faktur itp.; 
c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 
(nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO);  
d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1 lit. f 
RODO); 
e) oferowania przez nas Państwu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, 
podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); 
f) oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych 
partnerów uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); 
4. Fundacja będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr 
telefonu komórkowego.  
5. W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującej 
kategoriom podmiotów: 
a) przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe (księgowe, podatkowe), windykacyjne, prawnicze, 
informatyczne na naszą rzecz, w tym podmiotom prowadzącym i rozliczającym w naszym imieniu Aukcję; 
b) przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz; 
c) przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) w celu obsługi procesu płatności; 
d) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie  
w zakresie dozwolonym przez prawo; 
e) Kontrahentom, z którymi dokonujecie Państwo czynności w imieniu Spółki na podstawie udzielonych 
Państwu pełnomocnictw. 
6. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. 
7. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (bez udziału człowieka), w tym profilowania 
(wykorzystywanie danych do analiz). 
8. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas 
trwania Aukcji, obowiązywania zawartej w związku z Aukcją umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. 
przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane. 
9. Przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
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b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
c) przenoszenia danych,  
d) usunięcia danych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:  
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
członkowskiego, któremu podlega administrator,  
- ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
- wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy 
przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy. 
Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego 
prawa zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.  
 
 
 
 
 
Potwierdzam otrzymanie niniejszej Klauzuli informacyjnej oraz regulaminu aukcji w dniu 26 11 2021r. w Łodzi. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, data, miejscowość  
 
 
 
 
Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych we wszystkich opisanych powyżej 
celach (pkt 3 jw.) 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, data, miejscowość  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 „Zgoda'' osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą,  

w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych – Art. 4 pkt 11) RODO 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu: 

 

FORMULARZ UDZIAŁU W AUKCJI „SZTUKA WSPÓŁCZESNA” 

  

Numer licytacyjny:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Imię i nazwisko:* …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica, nr domu i lokalu:* ……………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy, miasto:* ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:* ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:* ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:* ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 * Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Aukcji „Sztuka Współczesna” opublikowany  
na stronie internetowej www.jubileusz.pts.net.pl oraz dostępny w miejscu przeprowadzania Aukcji, 

2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartej transakcji zgodnie z warunkami Regulaminu,  
w szczególności do zapłacenia pełnej kwoty transakcji licytacji dzieła sztuki ustalonej w pkt 12 Regulaminu 
w terminie 14 dni od daty aukcji, 

3) przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niezapłacenia wylicytowanej przeze mnie kwoty  
w terminie 30 dni, liczonym od daty wymagania płatności, mogę zostać wpisany do Krajowego Rejestru 
Długów, 

4) Dane osobowe podane w niniejszym formularzu mają charakter poufny, a zgodę na ich przetwarzanie 
wyraziłem w osobnym dokumencie, zgodnie z treścią Regulaminu jw. 

 

 

……………………………………………… 

   Data i Podpis 

 

 

 

 

http://www.jubileusz.pts.net.pl/
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Załącznik nr 3 do Regulaminu: 

      Łódź, dnia 26 listopada 2021r. 

 
 

POTWIERDZENIE ZAWARTEJ TRANSAKCJI 
 

Niniejszym oświadczam, że dnia 26 listopada 2021 roku w trakcie licytacji, 

gdzie Organizatorem Aukcji jest Fundacja For ART  
 
 
Wylicytowałem/am ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

za kwotę ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym zobowiązuję się do wpłaty kwoty wylicytowanej powiększonej  
o opłatę aukcyjną w wysokości 3% oraz podatku od towarów i usług VAT (zgodnie 

z pkt 12 Regulaminu) do dnia 13 grudnia 2021 roku na rachunek bankowy Fundacji 

For ART w BNP PARIBAS numer rachunku: 84 1750 0012 0000 0000 3056 8238, 
tytułem (nr faktury, która zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi do faktury  

i przesłana na wskazany poniżej adres e-mailowy).  
 

 

……………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

 
……………………………………………………………………………… 
e-mail 

 
……………………………………………………………………………… 
nr telefonu 
 

Dane do faktury:      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

…………………………………………… 
       Podpis 


