
REGULAMIN  AUKCJI  

połączonej z wystawą pt. „Razem możemy uczynić wiele”, organizowanej przez Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. 

  

§ 1 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym regulaminie aukcji połączonej z wystawą pt. „Razem możemy uczynić 

wiele”, organizowanej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Szkaplerznej w 

Gierałtowicach wyrażenia oznaczają: 

1. Artysta – Uczestnik przekazujący Dzieło lub Dzieła na Aukcję; 

2. Aukcja – sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Artystą a Uczestnikiem, na 

zasadach określonych w Regulaminie; 

3. Dzieło – przedmiot Akcji, stanowiący własność Artysty, którym może być obraz, 

grafika, rzeźba, witraż oraz inne przedmioty artystyczne i użytkowe. W każdym 

przypadku, w którym w Regulaminie występuje „Dzieło”, należy przez to rozumieć 

również „Dzieła” w liczbie mnogiej; 

4. Oferta – ustne oświadczenie woli zawarcia umowy kupna Dzieła złożone przez 

Uczestnika  w trakcie trwania Aukcji danego Dzieła; 

5. Organizator - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej                                  

w Gierałtowicach, ul. Księdza Roboty 44, 44- 186 Gierałtowice; 

6. Prowadzący Aukcję – ks. Dariusz Szmidt oraz Siostra Aldona; 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Aukcji połączonej z wystawą pt. „Razem możemy 

uczynić wiele”, organizowaną przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Gierałtowicach; 

8. RODO – 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 uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

9. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

(osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych), osoba 

prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we 

własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokona rejestracji 

celem udziału w Akcji; 

10. Wystawa – poprzedzająca Aukcję wystawa Dzieł pt. „Razem możemy uczynić wiele”. 

 

§ 2 

Miejsce, czas oraz cel Aukcji 

 

1. Aukcja zostanie przeprowadzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41; w dniu 27 maja 2018 r. o godzinie 17:15. 

2. Aukcja zostanie poprzedzona Wystawą, która odbędzie się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41 w dniach: 26 maja 

2018 r., godz. 10:00 – 19:00 oraz 27 maja 2018 r., godz. 10:00 – 17:00. 

3. Akcja ma charakter charytatywny. Celem Akcji jest pozyskanie darowizn na rzecz 



Organizatora, które w całości zostaną przeznaczone na ukończenie Domu 

Parafialnego w Gierałtowicach. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

1. Celem wzięcia udziału w Aukcji Artysta: 

a. bezpłatnie użycza Organizatorowi Dzieło, w celu i na czas niezbędny do 

przygotowania oraz przeprowadzenia Wystawy oraz Aukcji; 

b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji w zakresie i na zasadach 

określonych w Regulaminie; 

c. upoważnia Organizatora do przeprowadzenia Aukcji i zawarcia umowy 

sprzedaży Dzieła w wyniku Aukcji (udzielenia przybicia przez Prowadzącego 

Aukcję); 

d. zobowiązuje się przelać wierzytelność o zapłatę ceny Dzieła, która 

przysługiwać mu będzie względem Uczestnika, w wypadku zakupu Dzieła w 

drodze Akcji, w całości na Organizatora. 

2. Zgłoszenie udziału Artysty w Aukcji następuje w terminie od 26.04.2018 do   

20.05.2018 poprzez: 

a. przekazanie, za pokwitowaniem, Dzieła w miejscu i sposób ustalony z                                            

P. Dorotą Ballon, tel. 518 360 966; 

b. zaakceptowanie treści Regulaminu, 

c. wypełnienie Zgłoszenia Artysty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

3. Zgłoszenie udziału Uczestnika nie będącego Artystą w Akcji następuje poprzez: 

a. zaakceptowanie treści Regulaminu, 

b. wypełnienie Zgłoszenia Uczestnika, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

4. Uczestnik, będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, działa przez osobę fizyczną uprawnioną do działania w 

imieniu Uczestnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub odpisu z 

właściwego rejestru. Uczestnik ten jest zobowiązany przedstawić Organizatorowi 

dokument umocowania wraz z wypełnionym Zgłoszeniem Uczestnika. 

5. Uczestnik, który kupi Dzieło w drodze Aukcji, zobowiązuje się zapłacić cenę Dzieła 

bezpośrednio Organizatorowi, w związku z dokonanym przez Artystę przelewem 

wierzytelności. 

6. Zarówno Artysta, jak i Uczestnik, który kupi Dzieło w drodze Aukcji, zobowiązani 

są do zastosowania właściwych przepisów podatkowych, w związku z zawartą 

umową sprzedaży. 

7. Cena Dzieła stanowi darowiznę Artysty na rzecz Organizatora. 

8. Artysta zobowiązany jest dostarczyć Dzieło na własny koszt i ryzyko, w sposób 

zabezpieczający Dzieło przed uszkodzeniami. 

9. Uczestnicy oznaczeni zostają kolejnymi numerami porządkowymi, którymi będą 

posługiwać się w trakcie Aukcji. Numery przyznawane są według kolejności 



zgłoszeń. 

 

§ 4 

Przebieg Aukcji 

1. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, 

podawanymi do wiadomości publicznej podczas Aukcji. 

2. W Aukcji udział mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy; co nie wyklucza udziału osób 

trzecich – publiczności, biorącej bierny udział w Aukcji (bez możliwości zakupu 

Dzieła). 

3. Prowadzący Aukcję prezentują Dzieła w kolejności ustalonej przez Organizatora, 

podając jego cenę wywoławczą ustaloną przez Artystę. 

4. Każdy z Uczestników uprawniony jest złożyć ustną, jawną dla pozostałych 

Uczestników oraz osób trzecich, Ofertę kupna prezentowanego Dzieła, równą lub 

wyższą od ceny wywoławczej. 

5. Oferta danego Uczestnika przestaje wiązać wyłącznie w wypadku, gdy inny 

Uczestnik złoży Ofertę korzystniejszą. 

6. Każdy z Uczestników jest zobowiązany składać przemyślane Oferty licząc się z tym, 

że każda Oferta może doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła i 

obowiązku zapłaty ceny w wysokości wynikającej ze złożonej Oferty. 

7. Zawarcie umowy sprzedaży danego Dzieła następuje z chwilą udzielenia przybicia 

przez Prowadzącego Aukcję. Przybicie oznacza trzykrotne powtórzenie Oferty 

danego Uczestnika wraz ze wskazaniem numeru Uczestnika. 

8. Zakończenie Aukcji nastąpi po prezentacji wszystkich Dzieł. 

9. Wydanie Uczestnikowi kupionego Dzieła nastąpi za pokwitowaniem niezwłocznie 

po zakończeniu Aukcji i zapłacie przez Uczestnika ceny bezpośrednio do rąk 

Organizatora. 

10. Artysta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Dzieła w terminie 7 dni od Aukcji 

w wypadku, w którym Uczestnik nie zapłaci ceny Dzieła niezwłocznie po 

zakończeniu Aukcji, 

11. Dzieło, które nie zostanie kupione w trakcie Aukcji, zostaje zwrócone Artyście lub za 

jego zgodą zostanie w późniejszym czasie sprzedane w cenie uzgodnionej z Artystą. 

12. Uczestnik, który kupił Dzieło, we własnym zakresie organizuje i ponosi koszty 

transportu Dzieła. 

 

§ 5 

Licencja i prawa autorskie 

 

1. Artysta oświadcza, że jest twórcą Dzieła, będącego utworem w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; i stanowiącym 

przedmiot praw autorskich. Artysta oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone, nieobciążone prawami osób trzecich,  osobiste i majątkowe prawa 

autorskie do Dzieła. 

2. Artysta niniejszym udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do 

korzystania z Dzieła w czasie i w miejscu niezbędnym do przygotowania, promocji, 



przeprowadzenia oraz udokumentowania Aukcji; w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

a. w zakresie rozpowszechniania utworu: publicznego wystawienia, ekspozycji, 

upublicznienia, emitowania, udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową a także wprowadzanie Dzieła do 

pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet – w szczególności w celu 

umieszczenia Dzieła w katalogu aukcyjnym, w materiałach promujących i 

dokumentujących Aukcję. 

3. Umowa sprzedaży Dzieła przenosi na Uczestnika wyłącznie własność egzemplarza 

utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

§ 7 

Wizerunek Uczestników 

 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora 

swojego wizerunku – w zakresie, w jakim zostanie on utrwalony przez Organizatora 

w trakcie Wystawy lub Aukcji, w celach dokumentacji i promocji Wystawy i Aukcji. 

2. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby 

upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. 

 

§ 8 

Dane osobowe 

 

1. Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest 

administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym 

informuje: 

a. Administratorem danych osobowych jest:  Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach, ul. Księdza Roboty 44, 44- 186 

Gierałtowice; 

b. Telefon kontaktowy do administratora danych osobowych: (0-32) 235 39 77; 

c. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, 

nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej  lub (w wypadku 

Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej; 

d. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu 

przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia (zwrotu Dzieł) Aukcji oraz 

przekazania darowizn dokonanych na rzecz Organizatora. 

e. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w okresie 

niezbędnym do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia (zwrotu Dzieł) 



Aukcji oraz przekazania darowizn dokonanych na rzecz Organizatora, to jest 

nie dłużej niż do dnia 25 czerwca 2018.; 

f. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

g. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w 

Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła; 

h. Uczestnik ma prawo do  żądania od  Organizatora dostępu do  danych  

osobowych  dotyczących  siebie,  ich  sprostowania, usunięcia lub  

ograniczenia przetwarzania; oraz posiada  prawo do  wniesienia sprzeciwu  

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach 

wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych, w szczególności RODO; 

i. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na 

podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w 

szczególności RODO; 

j. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do procesów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

k. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z 

wyłączeniem odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi 

na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania 

danych osobowych Uczestników. 

2. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby 

upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. 

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w 

niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą 

przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób 

zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osobami upoważnionymi przez Organizatora do działania w jego imieniu i na jego 

rzecz, oprócz Prowadzących Aukcję, jest ks. Proboszcz z Radą Parafialną oraz osoby 

spoza Rady Parafialnej: Pani Urszula Kaczmarczyk, Pan Józef Rożek. 

2. Uczestnicy oraz Organizator zobowiązani są postępować zgodnie z Regulaminem. 

3. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest z mocy 

prawa nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jego 

postanowienia, chyba, że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, że bez 

postanowienia dotkniętego nieważnością lub bezskutecznością Regulamin nie zo-

stałby wydany. 



4. Regulamin może zostać zmieniony lub odwołany przez Organizatora przed rozpo-

częciem Aukcji, o czym zostaną poinformowani wszyscy jej Uczestnicy. 

5. Uczestnik Aukcji, aż do jej rozpoczęcia, ma prawo zrezygnować z uczestnictwa. 

Uczestnik biorący udział w Aukcji nie ma obowiązku złożenia Oferty. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań stron 

umowy sprzedaży Dzieła. 

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  http://szkaplerznej.pl/ oraz w            

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Regula-

min będzie dostępny w miejscu i czasie trwania Aukcji oraz Wystawy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


