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Regulamin licytacji odbywającej się w dniu 10.12.2021 r. 

 w ramach akcji „Pomoc psychologiczna dla dzieci” 
 

§ 1 

Definicje 

 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, nadaje się następujące znaczenie wskazanym poniżej wyrażeniom: 

a. Audycja – cykl audycji radiowych pt. nadawanych za pośrednictwem Radia, w dniach 10, 17 i 

23 grudnia 2021 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 

b. Licytacja – licytacja będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, stanowiąca aukcję  

w rozumieniu art. Art.  701 kodeksu cywilnego; 

c. Organizator - Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie, pod adresem:  

ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 

0000126602, REGON: 015474315, NIP: 1230997285 – będąca Organizatorem Licytacji; 

d. Prowadzący – prowadzący Licytację w trakcie trwania Audycji, 

e. Przedmiot Licytacji – każdy z przedmiotów Licytacji opisany szczegółowo w § 2 ust. 2  

Regulaminu; 

f. Radio – radio internetowe działające pod nazwą handlową „Radio 357”, którego nadawcą jest 

357 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-647 

Warszawa, ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000862598 

g. Regulamin – niniejszy regulamin; 

h. Słuchacze – osoby będące adresatem Audycji; 

i. Uczestnik  - uczestnik Licytacji (aukcji), licytant; 

j. Zwycięzca Licytacji – Uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji złożył najwyższą 

ofertę w Licytacji za Przedmiot Licytacji. 

 

§ 2 

Cel i przedmiot Licytacji  

 

1. Całkowity dochód uzyskany z Licytacji zostanie przeznaczony na zapewnienie pomocy psychologicznej 

dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji w Polsce i w Syrii. 

2. Przedmiotem Licytacji są rzeczy przeznaczone na Licytację przez ich autorów i właścicieli, szczegółowo 

opisane, wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej określonej w Licytacji, w wykazie stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
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§ 3 

Warunki uczestnictwa w Licytacji  

 

1. Uczestnikami Licytacji 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. Licytacja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania 

Licytacji dla każdego uczestnika. Licytacja odbywa się ustnie za pośrednictwem telefonu. Prowadzący podaje 

do wiadomości Słuchaczy każdorazowo złożoną ofertę za Przedmiot Licytacji. 

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Licytacji.  

W przypadku stwierdzenia takich działań przez Prowadzącego Licytację, Prowadzący ma prawo wyeliminować 

Uczestnika z dalszej licytacji Przedmiotów Licytacji.  

 

§ 4  

Przebieg Licytacji  

 

1. Licytacja poszczególnych Przedmiotów Licytacji odbywać się będzie w trakcie trwania każdej z Audycji. 

Prezentacja Przedmiotów Licytacji następować będzie w trakcie Audycji. Organizator oraz Radio zastrzegają 

sobie prawo do prezentacji Przedmiotów Licytacji przed jej rozpoczęciem oraz w trakcie jej trwania na stronie 

internetowej Organizatora (mikolaj.org.pl), Radia (radio357.pl) lub/i na stronach w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora lub/i Radio.  

2. Rozpoczęcie Licytacji oraz jej zakończenie jest tożsame z godzinami rozpoczęcia i zakończenia Audycji. 

3. Prowadzący przed rozpoczęciem Licytacji przedstawi Słuchaczom najważniejsze warunki przeprowadzenia 

Licytacji.  

4. Prowadzący otwiera Licytację poprzez zaproponowanie ceny wywoławczej poszczególnych Przedmiotów 

Licytacji.  

5. Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jeden Przedmiot Licytacji.  

6. Kwoty Licytacji/przebicia powinny być podane w formie kwot wyrażonych w polskich złotych, zaokrąglonych 

do pełnych kwot polskich złotych.  

7. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia poprzez ustną deklarację składając propozycje drogą 

telefoniczną pod numerem telefonu +48 510 357 357 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora). 

Składając ofertę cenową, Uczestnik zobowiązany jest podać każdorazowo oferowaną kwotę oraz imię i 

nazwisko Uczestnika. Organizator, Radio i Prowadzący zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnictwa w 

Licytacji osobom niepodającym danych osobowych (imienia i nazwiska) - telefony anonimowe. 

8. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla Słuchaczy, w tym innych Uczestników Licytacji. 

9. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Licytacji jest prawnie wiążąca i nie 

może być przez niego wycofana.  

10. Oferta złożona w toku Licytacji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę korzystniejszą (wyższą) dla 

Organizatora.  

11. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji Przedmiotu Licytacji (poprzez trzykrotne 

wywołanie stawki tego Uczestnika przez Prowadzącego) złożył najwyższą ofertę.  

12. W przypadku zgłoszenia przez co najmniej dwóch Uczestników ofert równych co do wartości pierwszeństwo 

ma oferta zgłoszona wcześniej (według chwili zgłoszenia telefonicznego) 

13. Prowadzący zastrzega sobie prawo do wskazania w trakcie Audycji oraz na stronach internetowych 

prowadzonych lub/i administrowanych przez Organizatora i Radio (w tym w portalach społecznościowych) 

imienia i miejsca zamieszkania (miejscowość) Zwycięzcy Licytacji.  
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14. Oferta cenowa Uczestnika staje się wiążąca z chwilą udzielenia przybicia przez Prowadzącego, o czym 

Prowadzący informuje Słuchaczy. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu oferty Uczestnika 

zgłoszonej w toku Licytacji. 

15. Zwycięzca Licytacji niezwłocznie po zakończeniu Licytacji przekaże Organizatorowi lub/i przedstawicielowi 

Radia pod adres e-mail przekazany Uczestnikowi po zakończonej licytacji następujące dane niezbędne do 

wydania Przedmiotu Licytacji:   

a. Imię i nazwisko/firmę przedsiębiorstwa 

b. Informację o preferowanym sposobie płatności wylicytowanego Przedmiotu Licytacji, 

c. Informację o preferowanym sposobie odbioru Przedmiotu Licytacji,  

d. Adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

e. Adres e-mail i numer telefonu.  

 

16. Uczestnik odpowiada za składane przez siebie oferty cenowe Przedmiotów Licytacji, w tym w szczególności 

mając na uwadze, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez 

zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z Regulaminem oraz przepisami Kodeksu 

Cywilnego.   

17. Koszty dostarczenia Przedmiotu Licytacji pokrywa Organizator.  

18. Prowadzący Licytacje upoważniony jest do anulowania oferty złożonej przez Uczestnika z następujących 

powodów:  

a. na uzasadniony wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę,  

b. w przypadku braku (utraty) kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,  

c. utraty wiarygodności przez Uczestnika Licytacji.  

 

19. Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty na rachunek Fundacji Świętego Mikołaja 

o numerze: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Za 

moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. 

20. W przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty przez Zwycięzcę Licytacji w określonym terminie, prawo do 
nabycia Przedmiotu Licytacji może zostać przeniesione – decyzją Organizatora - na Uczestnika oferującego  
drugą co do wartości cenę nabycia Przedmiotu Licytacji. 

21. Wydanie Przedmiotu Licytacji Zwycięzcy Licytacji nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty Licytacji, ale 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłaty zadeklarowanej kwoty przez Zwycięzcę Licytacji.  

22. Wydanie wylicytowanego Przedmiotu Licytacji, może być dokonane w następujący sposób (wedle wyboru 

Zwycięzcy):  

a. Zwycięzca odbiera wylicytowany Przedmiot Licytacji osobiście w siedzibie Organizatora, po 

uprzednim ustaleniu terminu odbioru,  

b. Organizator przesyła Przedmiot Licytacji przesyłką kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę  

w Oświadczeniu.  

23. Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Zwycięzcy Licytacji oferowanej za Przedmiot Licytacji 

kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po terminie określonym w §4 ust. 19 

Regulaminu do dnia zapłaty.  

 

§ 5 

Reklamacje  

 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Licytacji lub odebranego Przedmiotu 

Licytacji Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Licytacji przesyłając zgłoszenie 

w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: mikołaj@mikołaj.org.pl w temacie wpisując „Licytacja-

reklamacja”.   
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2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej lub/i złożone przez osoby nie będące 

Uczestnikami Licytacji nie będą rozpatrywane.   

3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację,  

opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.  

5. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona 

reklamacja.    

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Informacja określająca zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Licytacji stanowi Załącznik nr 

2 do Regulaminu. Zmiana Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Regulaminu  

i może być dokonana przez Organizatora w każdym czasie.  

2. W przypadku, gdy dane osobowe zbierane przez Organizatora przekazywane są przez osobę trzecią, osoba 

ta zobowiązana jest do przekazania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych osobie, której 

dane przekazuje Organizatorowi.  

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do Licytacji w charakterze Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  

oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

wszelkich czynności związanych z Licytacją i jej zakończeniem.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: 

mikolaj.org.pl/ 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia lub odwołania 

organizacji Licytacji z przyczyn technicznych lub na skutek działania siły wyższej.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mikolaj.org.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Licytacji w ramach świątecznej akcji „Pomoc 

psychologiczna dla dzieci” 

   

Wykaz Przedmiotów z 1. Licytacji w dniu 10.12.2021 r. 

   

1. Midge Ure (lider Ultravox) - płyta z autografem  

2. Krzysztof Syruć, 2021, akryl na płytach OSB, 250 x 375 cm, "Nowe Kontinuum"/'New Continuum' 

3. Zestaw szachowy od Arcymistrza Dudy 

4. Zaproszenie na spektakl Kosmos dla zwycięzcy licytacji i jego gości wraz z dziećmi 

5. Zaproszenie na koncert walentynkowy Pawła Domagały wraz z wejściem na backstage i kawą z artystą 

6. Udział w nagraniu Piosenki Przyjaciół Pewnej Ryby w 2022 r.   

     

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Licytacji w ramach akcji „Pomoc psychologiczna dla 

dzieci” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

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, „RODO”):  

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie, pod 

adresem: ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000126602, 

REGON: 015474315, NIP: 1230997285 („Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją:  

a. drogą korespondencyjną – na adres siedziby Fundacji 

b. za pomocą poczty elektronicznej na adres mikołaj@mikołaj.org.pl 

2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na Państwa żądanie w związku  

z uczestnictwem w licytacji (aukcji) i zapewnieniem realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie przepisów 

Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 

lit f) RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:  

a. promocja działalności Fundacji;  

b. rozpatrywanie ewentualnych reklamacji;  

c. ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej 

działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.   
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3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu 

uczestnictwa w licytacji (aukcji) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, o których mowa  

w punkcie 2 powyżej.   

  

4. Fundacja przetwarza kategorie danych osobowych zawarte w liście licytujących Uczestników, Oświadczeniu 

Zwycięzcy Licytacji oraz ewentualnej reklamacji.  

  

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Licytacji i wydania 

Przedmiotów Licytacji zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

wynikających z odpowiednich stosunków prawnych.  

  

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów 

określonych w punkcie 3 powyżej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  

a. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla Fundacji, w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, 

płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe;  

b. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,  

c. nadawcy Radia. 

  

7. Fundacja nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami,  

w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. 

 

8. Fundacja nie podejmuje  w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje 

profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. Przysługuje Państwu prawo do:  

a. żądania od Fundacji dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania opartego na 

prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej;  

b. przeniesienia Państwa danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Fundacji  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do 

żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień 

ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;  

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

10. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się na adres mailowy Fundacji: 

mikołaj@mikołaj.org.pl 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację Państwa danych 

osobowych, istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres sześciu lat, licząc od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych.  

13. Państwa dane osobowe mogą być podane przez osobę trzecią.  

14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Licytacji. Odmowa podania przez Uczestnika 

danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wydania Przedmiotu Licytacji.  


