
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 
realizowanej w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w dniu 31 stycznia 2021r. 
(zwany dalej: „Regulaminem”) 
Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji jest jednoznaczne z akceptacją 
bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu. 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem aukcji jest Sztab nr #5668# zarejestrowany w Karlińskim 
Ośrodku Kultury, 
ul. Parkowa 1 78-230 Karlino. 
2. Przedmiotem aukcji są przedmioty oraz usługi przeznaczone na licytację 
przez darczyńców. 
3. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c, 
(02-738) Warszawa wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod 
numerem KRS 0000030897. 
§ 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. Osoba przystępująca do licytacji jest zobowiązana podać swoje dane: imię i 
nazwisko. 
3. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, 
dostępnymi przez cały czas trwania licytacji dla każdego uczestnika. Licytacja 
odbywa się on-line. 
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i 
uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia 
takich działań przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo 
wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji. 
§ 3 
PRZEBIEG AUKCJI 
1. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów na 
stronie Facebooka Karlińskiego Ośrodka Kultury, Karlino - Gmina z Energią oraz 
w dniu licytacji przed rozpoczęciem licytacji. 



2. Licytacje będą się odbywały w dniu 31.01.2021 r., on-line za pośrednictwem 
komunikatora "ZOOM" poprzez czat. 
3. Rozpoczęcie aukcji planowane jest na godz. 16:00, a jej zakończenie o godz. 
20:00. 
4. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący licytację przedstawia 
Uczestnikom warunki licytacji. 
5. Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez zaproponowanie ceny 
wywoławczej. 
6. Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jedną rzecz. 
7. Kwoty licytacji/przebicia powinny być podane w formie pełnych polskich 
złotych. 
8. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia poprzez podanie kwoty 
na czacie. 
9. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych 
Uczestników aukcji. 
10. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji 
jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana. 
11. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji 
złoży ofertę korzystniejszą. 
12. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji 
(poprzez trzykrotne wywołanie stawki tego Uczestnika ) złożył najwyższą ofertę 
(„Zwycięzca”). 
13. W trakcie licytacji: 
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

 problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, 
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 

 przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
niezależnych od Organizatora; 

 udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
i szkody tym spowodowane; 
b. poniższe przykłady zachowania są niedozwolone i mogą być powodem do 
wykluczenia Uczestnika z licytacji: 

 szerzenie treści obraźliwych i wulgarnych, 

 przeklinanie, 

 reklamowanie innych streamów/stron itd., 

 wstawianie ofert sprzedaży/wymiany itd., 

 wklejanie linków bez pozwolenia. 



14. W interesie Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane 
nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i 
rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i 
przepisami polskiego prawa. 
15. Uczestnik jest odpowiedzialny za składane przez siebie oferty cenowe. 
16. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest skontaktować się z Karlińskim 
Ośrodkiem Kultury telefonicznie pod nr kom. 570 770 708 lub poprzez 
przesłanie informacji z danymi SMS-em lub stawić osobiście w Karlińskim 
Ośrodku Kultury w przeciągu 30 minut po zakończeniu licytacji. 
17. Jeśli zwycięzca licytacji w przeciągu 30 minut nie skontaktuje się z KOK to 
przedmiot ponownie wraca na licytację. 
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów odbywa się osobiście przez 
Uczestnika po uiszczeniu opłaty. 
19. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika z 
następujących powodów: 
• brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych 
danych, 
• utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji. 
20. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty. 
21. Wpłaty należy dokonać osobiście do puszki wolontariusza w Karlińskim 
Ośrodku Kultury, lub elektronicznie do e-skarbonki sztabu #5668# 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/7j7dc9... 
22. Wydanie przedmiotu licytacji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty 
licytacji do puszki lub za okazaniem dowodu wpłaty do e-skarbonki. 
23. Zwycięzca odbiera wylicytowany Przedmiot osobiście w Karlińskim Ośrodku 
Kultury,  
ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino po uprzednim ustaleniu terminu odbioru. 
§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego Regulaminu oraz działaniem mającym na celu wyrażanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych,  
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności 
związanych z licytacją i jej zakończeniem. Jest również potwierdzeniem 
zapoznania się z treścią „obowiązku informacyjnego” stanowiącego załącznik 
do niniejszego Regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa i „Polityki 
prywatności” określonej przez dystrybutora aplikacji (programu) w oparciu o 
który zostanie przeprowadzona aukcja. 
2. Organizator informuje, że podczas przebiegu aukcji dane wizerunkowe 
uczestników tj. obraz i głos nie będą utrwalane (zapisywane). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feskarbonka.wosp.org.pl%2F7j7dc9%3Ffbclid%3DIwAR18XI1LT_G3dEfctIzmEfE5XOkGJO5odgd9M_nlIk_jx5CXBuAnqryis58&h=AT1zvUi93WzBvfztqdOX3EM6fZHwmWE7Q0NxTJkrJzqqBlqSuRlinzZMaOgJYt6hW_9We-9ya9BD5nFDCVLgwrTZ9zZB0xGboVD4bE8_h5CcDBtjrEQMPNvTSyjlRqetnENb&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1W4PpGokUA66so9twZSuF7MHkAH21plfJjyTwu0ALPDnuGarKQPHnnz8SZtNG3AVs0-euPDoCnJHZfPFRrt8sUwQuIc7VCJ8agkCxoiLxyJAWkTWCivexpbVjzfP5Z7Skbz4VE1Q0VF5lwoT7QoWNGur6UQo7RKr7pzDTDyDDg9k1c9k5gPvIAZk9Z8-2BZES6CXCMTZBu3XNYE_6YG0lL-_84jeFawwoZdmHe


3. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest w siedzibie 
Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz na stronach Karlińskiego Ośrodka Kultury : 
www.kokkarlino.pl, Facebook(a) Karliński Ośrodek Kultury oraz Karlino Gmina z 
Energią.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a 
także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu 
cywilnego. 
Załącznik 
do Regulaminu Aukcji Charytatywnej 
realizowanej w ramach 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w dniu 31 stycznia 2021r. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
w procedurze aukcji charytatywnej realizowanej w ramach Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w dniu 31 stycznia 2021r. 
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 
1. KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY z siedzibą - w Karlinie 78-230 Karlino, ul. 
Parkowa 1, będący administratorem danych osobowych oraz organizatorem 
aukcji jako Sztab nr #5668# przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu 
przeprowadzenia i realizacji aukcji charytatywnej realizowanej w ramach Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 31 stycznia 2021r. 
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 
W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się 
skontaktować: 
- listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie 78-230 Karlino, ul. 
Parkowa 1. 
-e-mailem: biuro@kok.karlino.pl, tel. 94 311 7784, 
oraz z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kok@karlino.pl, tel. 695 728 923. 
3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 
lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przewarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”, o 
czym jest mowa w § 4 ust. 1 „Regulaminu Aukcji Charytatywnej” oraz w art. 6 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kokkarlino.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fh9J4UO3z83fpUYhggw-16gLLSO0kCd9P7S7nL8Mx6u-rX2SSSOSJsX0&h=AT1_HxrrmwDcNwrg-Vqrc_t_KeWApCOtSYwpQyN6VNfnD11jvwWtt5D62CpCNw8Z0urDhz-LM6TTfjawvStOiAX71AXISEn_k624ifP_sKB2qd_8Im5ONc6L3bA30xdFNNKE&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1W4PpGokUA66so9twZSuF7MHkAH21plfJjyTwu0ALPDnuGarKQPHnnz8SZtNG3AVs0-euPDoCnJHZfPFRrt8sUwQuIc7VCJ8agkCxoiLxyJAWkTWCivexpbVjzfP5Z7Skbz4VE1Q0VF5lwoT7QoWNGur6UQo7RKr7pzDTDyDDg9k1c9k5gPvIAZk9Z8-2BZES6CXCMTZBu3XNYE_6YG0lL-_84jeFawwoZdmHe


ust.1 lit. b) RODO tj. „w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy”. 
4. Cel przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Państwu 
udziału w Aukcji Charytatywnej realizowanej w ramach Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zgodnie z zasadami określonymi w 
„Regulaminie” do przedmiotowej Aukcji. 
5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych:  
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  
1) pozostałym uczestnikom aukcji w trakcie jej trwania; 
2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej umowy; 
3) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,  
w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
6. Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych: 
Dane osobowe pozyskiwane będą bezpośrednio od Pani/Pana w związku 
Państwa udziałem w licytacji w ramach Aukcji Charytatywnej oraz zgodnie z 
zapisami „Regulaminu”. 
7. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania licytacji oraz do 
chwili jej zakończenia, a w przypadku wygrania licytacji do chwili osobistego 
odbioru wylicytowanego przedmiotu aukcji. 
8. Pani/Pana prawa względem przetwarzanych danych osobowych: 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych;  
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe 
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na 
Pani/Pana szczególną sytuację; 
5) przenoszenia swoich danych osobowych; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Jednakże działania te, nie mają wpływu na wynik przeprowadzonej Aukcji 
Charytatywnej. 
9. Informacje dodatkowe: 



Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania 
decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są i nie będą przekazywane do 
państw trzecich. 
10. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem  
w Aukcji Charytatywnej. Konsekwencje niepodania określonych w „Regulaminie 
Aukcji Charytatywnej” danych osobowych skutkują brakiem możliwości 
realizacji celu określonego w punkcie 4. 
 


