
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ 

prowadzonej z przeznaczeniem uzyskanych środków na leczenie i rehabilitację Juliana Kozłowskiego 
– podopiecznego Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, dalej Fundacja 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzania licytacji (aukcji) charytatywnej 
prowadzonej z przeznaczeniem otrzymanych środków na cele statutowe Fundacji.  

2. Organizatorem aukcji jest Hotel Narvil Sp. z o.o. z siedzibą w Serocku, adres: ul. Czesława Miłosza 
14a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV 
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000359254, NIP: 525-24-83-561, REGON: 142467251, o kapitale 
zakładowym w wysokości 83.839.700,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez: Wojciecha 
Koźbiała – Prezesa Zarządu oraz Grażynę Kowalczyk – Członka Zarządu (dalej: „Organizator”).  

3. Przedmiotem aukcji są rzeczy lub usługi przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: 
„Przedmiot”, „Przedmioty”).  

4. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem 
zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.  

5. Aukcja odbędzie się w Hotelu Narvil Conferense & Spa w Serocku w dniu 26 listopada 2022 r. w 
godzinach od 16:00 do 17:00. 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej.  

2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania 
oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w 
aukcji i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym 
uczestnictwem obowiązków.  

3. Udział w aukcji odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest przybycie 
osoby uprawnionej do wzięcia udziału w aukcji do miejsce i w czasie jej przeprowadzenia oraz 
wypełnienia zgłoszenia.  

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.  

§3 Przedmioty licytacji 

1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest Hotel Narvil Conference & Spa w 
Serocku. 

2. Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane samodzielnie przez darczyńców lub za 
pośrednictwem Organizatora. Przedmiotami aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu. Przedmioty 
aukcji, zgodnie z oświadczeniami osób je zgłaszających do sprzedaży, stanowią wyłączną własność tych 
osób trzecich, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem 
administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych 
praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.  



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych przedmiotów, 
jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili przybicia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących ochrony konsumentów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
wady fizyczne i prawne przedmiotów, o których to wadach nie posiadał wiedzy. 

§3 Przebieg licytacji 

1.Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i 
wskazuje Nabywcę obiektu. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł 

2. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień. 

3. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera. 

4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 

5. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne z uwagi na przepisy prawa, postanowień 
Regulaminu lub ochronę interesów Uczestników aukcji lub Domu Aukcyjnego, wycofać ofertę, 
odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji 
do licytacji. 

6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie podniesienia ręki przez 
Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 
Kodeksu cywilnego. 

§4 Płatność 

1. Prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej wysokości 
ceny. 

2. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w 
terminie 4 dni od dnia zakończenia aukcji. 

4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, wg następujących danych: 

Nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 
lok. 1, 04-620 Warszawa 
Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 
Tytuł płatności: Kozłowski 16359 
 
5. W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci ceny za zakupione przedmioty w pełnej wysokości w 
terminie 4 dni od dnia zakończenia aukcji, właściciel przedmiotu będzie uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w trybie natychmiastowym.  

§5 Ochrona danych osobowych 

1.Udział w aukcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika. Organizator będzie 
przetwarzać powierzone dane osobowe we własnym imieniu jako Administrator w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 

2. Zakres przetwarzanych danych. Organizator będzie przetwarzać dane w zakresie:  

- imię i nazwisko 

- adres e-mail, numer telefonu 

- adres zamieszkania 

3. Cel przetwarzania udostępnionych danych. Organizator przetwarza wyżej wskazane dane w celu: 



dopuszczenia do aukcji oraz zawarcia Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Podstawa do przetwarzania danych. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, a także jej rozliczenia. 

5. Odbiorcy danych. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je 
przetwarzały, w szczególności:   

Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską  

Bankom, w przypadku konieczność prowadzonych rozliczeń  

Podmiotom wspierającym Organizatora, w szczególności Fundacji, dostawcom IT, księgowość, obsługa 
prawna  

6. Okres przetwarzania danych.  Dane udostępnione będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
wykonania Umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń z Umowy, z zastrzeżeniem lit. b) 
poniżej; 
 
7. Prawa osób, których dane przetwarza Organizator: 

dostępu do treści swoich danych, 

sprostowania danych, 

usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Realizacja praw. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie 
swoich żądań na adres mail hotel@hotelnarvil.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.  

9. Prawo do skargi. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli osoba, której dane Organizator przetwarza, następuje z naruszeniem przepisów.  

10. Źródło danych. Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Uczestnika a także z 
powszechnie dostępnych rejestrów prowadzonych i udostępnianych na podstawie przepisów prawa. 

§6 Odbiór przedmiotu 

1.Przeniesienie własności przedmiotu oraz wydanie go Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej 
należnej kwoty na rachunku bankowym Fundacji. 

2.Odbiór przedmiotu odbywa się w siedzibie Organizatora. Na życzenie i ryzyko Nabywcy Organizator 
może wysłać przedmiot pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i 
ubezpieczenia pokryje Nabywca. 

3. Odpowiedzialność Organizatora za przedmiot, w tym w szczególności za jego uszkodzenie lub utratę, 
ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Organizatora lub z chwilą nadania przedmiotu w urzędzie 
pocztowym lub firmie przewozowej. 



§8 Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2022 r. 

 



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI 

 Imię i nazwisko Uczestnika /Nazwa firmy: 

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

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... ........... 

Miejsce zamieszkania Uczestnika/ siedziba firmy: 

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

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 Telefon: …..................................... 

 E-mail: ……………………………………. 

 

 

 

Podpis Uczestnika 

 

……………………………………………………………. 


