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Regulamin Aukcji Charytatywnej 

AKCJA AUKCJA. ASP w Warszawie dla Ukrainy  

 

§1 

WARUNKI OGÓLNE 

1. 
Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z siedzibą 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 w Warszawie 

zwana dalej Organizatorem. 

2.  
Przedmiotem aukcji są prace artystyczne przekazane przez studentki i studentów, pracowniczki  
i pracowników oraz absolwentki i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zaproszone 
artystki i artyści.  

3.  
Dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz studentek z Ukrainy i przeznaczony na pomoc 
w zakresie edukacji, nauki i oświaty.  

4.  
Aukcja odbędzie przy ul. Krakowskie Przemieście 5 w Warszawie w dniu 23.04.22 r. od godziny 12.00. 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. 
Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność  
do czynności prawnych. 

2. 
Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas 
trwania licytacji. 

3.  
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie 
aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika aukcji 
z dalszej licytacji. 
 
4.  
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest rejestracja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Rejestracja może być dokonana do dnia 22.04.22 r. za pośrednictwem zgłoszenia 
mailowego na adres: aukcja@asp.waw.pl zawierającego następujące informacje:  

a. Imię i nazwisko,  
b. Adres zamieszkania, 
c. Adres mailowy, 
d. Telefon kontaktowy. 

Rejestracja jest ważna pod warunkiem otrzymania maila z potwierdzeniem uczestnictwa.  
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Organizator zastrzega możliwość prowadzenia stacjonarnej rejestracji Uczestników aukcji w dniu 
wydarzenia. Liczba Uczestników aukcji jest ograniczona. W przypadku jej przekroczenia, o możliwości 
wzięcia udziału w aukcji będzie decydować kolejność rejestracji.  

5. 
Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest:  

a. Rejestracja, 
b. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
c. Akceptacja niniejszego Regulaminu, 
d. Złożenie najwyższej oferty za licytowany przedmiot,  
e. Wniesienie opłaty za licytowany przedmiot we wskazanym terminie. 

 
§3 

PRZEBIEG AUKCJI 

1. 
Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych prac na wystawie w galerii Salon Akademii  
w dniach 19.04 – 23.04.22 r. oraz w katalogu elektronicznym umieszczonym na stronie internetowej: 
www.asp.waw.pl.  
 
2.  
Dla każdej pracy artystycznej zostanie określona przez osobę przekazującą cena minimalna 
(wywoławcza), która zostanie podana do publicznej wiadomości. 

3.  
Aukcja prowadzona będzie przez osoby wyznaczone przez Organizatora. 
 
4.  
Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji. 

5.  
Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie 
może być przez niego wycofana. 
 
6. 
Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę 
korzystniejszą. 
 
7.  
Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę. 
 
8.  
W gestii 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. 

9.  
Uczestnik aukcji ma prawo wylicytować więcej niż jedną pracę. 

10.  
Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 
27.04.22 r. Za dzień wpłaty uznawany jest termin wpływu środków na konto Organizatora. 
 

http://www.asp.waw.pl/
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11. 
Wpłaty można dokonać przelewem na konto Organizatora:  
− w walucie PLN na rachunek o numerze:  
88 1160 2202 0000 0002 3387 4368  
w tytule przelewu należy podać: AKCJA AUKCJA, tytuł i numer katalogowy pracy artystycznej oraz imię 
i nazwisko Uczestnika aukcji. 
 
12.  
Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób:  
 
      a. Po zakończeniu licytacji i po wpłaceniu kwoty licytacji – w trakcie wydarzenia, 

      b. W przypadku wpłaty kwoty licytacji na konto – w indywidualnie ustalonym terminie  
           w siedzibie Organizatora, nie później niż 13.05.2022 r.  
      c. termin odbioru pracy artystycznej ustalany jest mailowo akcja.aukcja@asp.waw.pl. 
 
13. 
Prace wydawane są w formie zgodnej z prezentowaną w katalogu, jeżeli nie zaznaczono inaczej - bez 
oprawy. 
 
14.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wylicytowane i opłacone prace, które nie zostaną 
odebrane do dnia 13.05.22 r. 
 
 

§4 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Fundacja informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. 

2. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych 
osobowych przez Fundację lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt 
na adres: ul. ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa lub e-mail: fundacja@asp.waw.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w aukcji charytatywnej – na  podstawie art. 
6  ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane są przetwarzane. 

4. Odbiorcami danych osobowych będę osoby wystawiające prace artystyczne oraz mogą być organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w  zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa 
w pkt. 3  

 przez okres nie dłuży niż rok od dnia zakończenia aukcji charytatywnej  

 do czasu cofnięcia zgody  

 przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w tym 
obowiązków związanych z przechowywaniem danych lub przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

mailto:akcja.aukcja@asp.waw.pl
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6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a  także prawo przenoszenia 
danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób określony w pkt. 2. 

Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. 
Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy 
prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna jej 
poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Fundacja może żądać uwierzytelnienia 
tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji. 

7. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego 
prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w aukcji charytatywnej. 
W  przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestniczenie w aukcji. 

10. Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do danych 
osobowych. Ponadto Fundacja nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza 
EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych. 

 
 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  
Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
 
2.  
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: www.asp.waw.pl. 
 
3.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji 
Aukcji.  

http://www.asp.waw.pl/

