
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Organizator Aukcji: KUPIEC GE-ES sp. z o.o. z siedzibą w Wilamowicach przy                              
ul. Rynek 13, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy 
KRS, pod numerem KRS 0000697620, NIP: 2060003026 (dalej: „Organizator”). 

 
2. Rodzaj i forma Aukcji – charytatywna. 
3. Formuła i cel aukcji - Aukcja polega na licytacji jednego z dwóch przedmiotów: 
a) 1x - Rower marki Romet Rambler 
b) 3x - Tort wykonany przez Piekarnię Wilamowice o wadze około 2 kg, 

 
 

 
I. Zasady ogólne Aukcji. 

 

1. Aukcja polega na umieszczeniu w komentarzu proponowanej kwoty licytacji 

(„Propozycja aukcyjna”) na stronie https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29 pod formalnym zawiadomieniem 

Organizatora o Aukcji („Wpis aukcyjny”) we wskazanym tam terminie. 
2. Wpisanie przez Uczestnika Propozycji aukcyjnej jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka Uczestnika, pod którym występuje w serwisie 
Facebook.com w przypadku wygrania Aukcji. 

4. Uczestnik umieszcza Propozycję aukcyjną na stronie 

https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29 na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz 

ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 
 

I. Czas trwania aukcji i zasady uczestnictwa. 

1. Aukcja trwa od dnia 14.07.2020 roku od godziny 18.00 do dnia 19.07.2020 roku do 

godz. 21.00 na https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice      /      

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29 

2. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi do dnia 20 lipca 2020 roku na tablicy profilu 

https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29  oraz stronie firmowej https://kupiecgees.pl/ 

we wpisie aukcyjnym. 

3. W Aukcji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie 
facebook.com. 

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Uczestnik, dokonując wpisu aukcyjnego oświadcza jednocześnie, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem przedmiotu Aukcji, zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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. 

6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. 



7. Uczestnik, biorąc udział w Aukcji wyraża zgodę także na opublikowanie swojego 
imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com na stronie 

https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29  oraz stronie firmowej https://kupiecgees.pl/ 

8. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3. niniejszego Regulaminu staje 
się Uczestnikiem Aukcji („Uczestnik”) poprzez umieszczenie proponowanej kwoty, za którą 
chce wylicytować konkretny przedmiot w złotych polskich na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 

https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29 i jest identyfikowana za pomocą loginu z 

portalu Facebook i FB ID. 

 

9. Uczestnik może zamieścić wiele wpisów aukcyjnych w komentarzu pod postem 
aukcyjnym, Aukcję wygra ta osoba, która we wskazanym czasie w ramach niniejszego 
Regulaminu, poda kwotę najwyższą i spełni warunki regulaminowe. W przypadku 
Uczestników podających tę samą najwyższą kwotę, Aukcję wygra osoba, która wygrywającą 
kwotę podała jako pierwsza. 

10. Data i godzina wpisu aukcyjnego są rejestrowane przez portal Facebook.com . 

11. Wpisy aukcyjne zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, 
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, 
naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych 
lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów. 

12. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą komentarza od Organizatora w 
odpowiedzi na wpis aukcyjny. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o kontakt z 
Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na stronie internetowej 
https://www.facebook.com/PiekarniaWilamowice/ 
https://www.facebook.com/KupiecGeEsSklep29 do dnia 20.07.2020 roku do godziny 12.00. 
Brak kontaktu w podanym terminie spowoduje dyskwalifikację Uczestnika i brak możliwości 
otrzymania wylicytowanego przedmiotu. 

13. Zwycięzca aukcji (1 osoba rower, 3 osoby torty, wg najwyższej oferty) otrzyma 
licytowany przedmiot poprzez jego odbiór w siedzibie Organizatora, po dokonaniu przelewu 
na wylicytowaną kwotę na nr konta 65 1050 1113 1000 0022 3668 0670 z dopiskiem: „pomoc 
dla BARTKA” i przedłożeniu potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku Tortu celem 
dokonania odbioru co powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania 
wiadomości o wygraniu aukcji, dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do podania 
Organizatorowi na adres e-mail: dominikgawlik@kupiecgees.pl . informacji o terminie odbioru 
oraz rodzaju Tortu spośród oferty Piekarni Wilamowice udostępnionej podczas Aukcji, co 
powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przez datą odbioru. 

14. Nie dokonanie przelewu, nieprzedłożenie potwierdzenia przelewu - w terminie do 14 
dni od otrzymania wiadomości o wygraniu aukcji, skutkuje brakiem możliwości odbioru 
wylicytowanego przedmiotu i dyskwalifikacją Uczestnika. Dyskwalifikacją Uczestnika oraz 
brakiem możliwości odbioru Tortu skutkuje również niepodanie w wymaganym terminie 
informacji wskazanych w pkt. 13 zdanie 2.   

15. Minimalna kwota, od której rozpocznie się aukcja to: 

a) w przypadku roweru - …400. zł 

b) w przypadku tortu - …50…. zł 

1. Organizator informuje, że Aukcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, 
wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com . 

2. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.. 



3. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami podawanymi 
Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com . Informacje te będą wykorzystane 
wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Aukcji wynikających z 
nadużyć ze strony Uczestników, w tym w szczególności złamania przez Uczestników zasad 
Regulaminu Aukcji Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego 
Uczestnika informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem. 

5. Niniejsza Aukcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych 

 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. 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”): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest KUPIEC GE-ES Sp. z o.o., wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000697620, REGON …000354620., NIP: 2060003026, („Organizator”). 

2. Mogą Państwo skontaktować się z Organizacją: 

a) drogą korespondencyjną – na adres podany powyżej 

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: dominikgawlik@kupiecgees.pl . 

c) telefonicznie, pod numerem: 784336759 

1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na 
Państwa żądanie w związku z uczestnictwem w aukcji i zapewnieniem realizacji zobowiązań 
przyjętych na podstawie przepisów Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz realizacja 
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Takimi 
uzasadnionymi interesami są: 

a) promocja działalności Organizatora; 

b) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji; 

c) ustalanie lub dochodzenie przez Organizatora roszczeń cywilnoprawnych w ramach 
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami. 

1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
umożliwienia Państwu uczestnictwa w aukcji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Organizatora, o których mowa powyżej. 

2. Organizator przetwarza kategorie danych osobowych zawarte w liście licytujących 
oraz ewentualnej reklamacji. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji 
Aukcji i wydania Przedmiotów zgodnie z Regulaminem, a także do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń wynikających z odpowiednich stosunków prawnych. 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w 
związku z realizacją celów określonych powyżej. Odbiorcami Państwa danych osobowych 
mogą być m.in. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych 



osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności 
podmioty świadczące usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe; 

5. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) żądania od Organizatora 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) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się na adres mailowy 
dominikgawlik@kupiecgees.pl   

2. Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Organizator przetwarza 
Państwa dane osobowe, należy powiadomić Organizatora o zaistniałym problemie, a 
Organizator zbada wszelkie powstałe nieprawidłowości. 

3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Organizatora Państwa danych osobowych, istnieje również możliwość złożenia skargi do 
właściwego organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

4. Organizator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa 
te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres 3 misięcy, licząc 
od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło podanie danych osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w aukcji. Odmowa 
podania przez Uczestnika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wydania 
Przedmiotu. 

 

 

I. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Reklamacje dotycząc spraw związanych z Aukcją należy składać na piśmie do 
Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, bezpośrednio w siedzibie 
Organizatora (decyduje data doręczenia), pocztą elektroniczną na adres 
dominikgawlik@kupiecgees.pl  (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą 
przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego powyżej nie 
będą rozpatrywane przez Organizatora. 

3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności 
umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis 
przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji. 

4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja. 

 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 
www.kupiecgees.pl . 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także 
zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne co do postanowień Regulaminu i zasad 
prowadzenia Aukcji będą rozstrzygane wyłącznie przez Organizatora. 


