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Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Regulamin aukcji charytatywnej 

realizowanej w ramach koncertu „Miasto Nauki Ukrainie” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Uniwersytet Śląski w Katowicach,  
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (dalej: Organizator). 

2. Aukcja charytatywna (dalej: aukcja) będzie przeprowadzona w ramach koncertu 
charytatywnego „Miasto Nauki Ukrainie”, który odbędzie się dnia 25 marca 2022r. 

3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i rzeczy podarowane na licytację przez ich 
twórców i właścicieli (wykaz licytowanych przedmiotów stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu).  

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przeznaczony na pilne potrzeby 
studentów z Ukrainy i ich rodzin.  

§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, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną (dalej: Uczestnik).  

2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, 
dostępnymi przez cały czas trwania licytacji w stosunku do wszystkich 
Uczestników, w szczególności co do warunków składanych przez nich ofert. 

3. Licytacja odbywa się ustnie, przy jednoczesnej obecności Uczestników oraz 
prowadzącego aukcję.   

4. Płatność za wylicytowane przedmioty jest możliwa wyłącznie w formie 
bezgotówkowej. 

5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 
przeprowadzenie aukcji. W przypadku stwierdzenia takich działań przez 
prowadzącego aukcję, ma on prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.  

§3 

Przebieg aukcji 

1. Aukcja odbędzie się dnia 25 marca 2022 r., w auli im. A. Pawlikowskiego,  
w Budynku Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice. 
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2. Rozpoczęcie aukcji planowane jest od godz. 19.30. 
3. Przed przystąpieniem licytacji, prowadzący licytację przedstawi Uczestnikom 

warunki licytacji.  
4. Prowadzący licytację otwiera licytację poprzez zaproponowanie ceny 

wywoławczej. 
5. Uczestnik może wylicytować więcej niż jedną rzecz. 
6. Kwoty licytacji (przebicia) powinny być podawane w walucie polskiej (złoty), 

zaokrąglone do pełnych wartości.  
7. Uczestnicy zgłaszają swoje ceny ofertowe (przebicia) poprzez uniesienie ręki w 

górę i podanie proponowanej kwoty. Kwota musi być wyższa od poprzedniej, 
zaproponowanej przez innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać przebicia 
zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.  

8. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników 
aukcji. 

9. Każda oferta cenowa zgłaszana przez Uczestnika jest wiążąca i nie może być 
przez niego wycofana.  

10. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży 
ofertę korzystniejszą.  

11. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył 
najwyższą ofertę (dalej: Zwycięzca). Zakończenie licytacji następuje poprzez 
trzykrotne wywołanie aktualnej zaproponowanej stawki, gdy nie dojdzie do 
przebicia ceny przez Uczestnika (przybicie).  

12. Po zakończeniu licytacji Zwycięzca przekaże Organizatorowi następujące dane 
niezbędne do wydania przedmiotu (według formularza stanowiącego załącznik nr 
2 do Regulaminu): 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu; 
2) informacje dotyczące odbioru wylicytowanego przedmiotu (w dniu aukcji, po 

jej zakończeniu lub w innym uzgodnionym między stronami terminie); 
3) dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu). 

13. 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. Uczestnik jest odpowiedzialny za składane przez siebie oferty 
cenowe. 

14. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty: 
1) przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 91 1050 1214 

1000 0090 8155 5667 - UA_2022 Pomoc Ukraina, w nieprzekraczalnym 
terminie do 7 dni od zakończenia aukcji, tj. do 2 kwietnia 2022 r.;  

2) kartą, blikiem (kod BLIK) lub za pomocą kodu QR - w dniu aukcji; 
15. Momentem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku bankowego. 
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16. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy nastąpi w siedzibie organizatora, 
bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji w dniu aukcji lub za okazaniem 
dowodu wpłaty w dogodnym dla obu stron terminie. Zwycięzca po odebraniu 
przedmiotu składa pisemne oświadczenie potwierdzające odbiór wylicytowanego 
przedmiotu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu).  

§4 

Reklamacje 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu aukcji lub odebranego  
i wylicytowanego przedmiotu Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od 
dnia zakończenia aukcji, przesyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres 
e-mail Organizatora: pomagam@us.edu.pl, w temacie wpisując „aukcja-
reklamacja”.  

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 § 4 nie będą  
rozpatrywane.  

3. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, niezbędne do identyfikacji i 
kontaktu, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z 
uzasadnieniem.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w 
jakiej zgłoszono reklamację.  

§5 

Dane osobowe 

Zwycięzca aukcji, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do wydania wylicytowanego 
przedmiotu (informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do 
Regulaminu).  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 

zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.  

mailto:pomagam@us.edu.pl
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4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego 
oraz ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Wykaz przedmiotów 

1. ……………… 
2. ……………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Katowice, dnia ………… 2022 r. 

Oświadczenie Zwycięzcy 

 

Wylicytowany przedmiot: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nabywca przedmiotu (zwycięzca): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe zwycięzcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wpłacona kwota za wylicytowany przedmiot: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ja niżej podpisana/-y potwierdzam odbiór wylicytowanego przedmiotu. 

 

 ………………………………………….. 

  [czytelny podpis nabywcy] 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (patrz poniżej) oraz Regulaminem 
aukcji charytatywnej realizowanej w ramach koncertu „Miasto Nauki Ukrainie”, 
oświadczam, że: 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 
Katowice, zawartych w Oświadczeniu Zwycięzcy dla potrzeb wydania 
wylicytowanego przedmiotu i weryfikacji płatności.  

 

      ……………………., data……….roku ………………………… 

     (miejscowość)       (czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna RODO dla zwycięzcy licytacji na aukcji charytatywnej w 
ramach koncertu „Miasto Nauki Ukrainie” 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach 
reprezentowany przez Rektora. z którym można się skontaktować w następujący 
sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,  
2) przez e-mail:  administrator.danych@us.edu.pl. 

2. Inspektor ochrony danych 

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

2. przez e-mail: iod@us.edu.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

• Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wydania wylicytowanego przedmiotu i weryfikacji płatności 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do finalizacji licytacji. 

W  przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla 
dokonania czynności związanych z finalizacją aukcji i jego zakończenia oraz dla 
celów archiwalnych (3 lata od zakończenia aukcji). W przypadku, gdy podstawę 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie 
dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w organizację 
aukcji.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: 
pomagam@us.edu.pl;  

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku 
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy 
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Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym 
na potrzeby marketingu  

 

bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku 
przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w 
dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani 
nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 


