REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ INGI NIEDŹWIECKIEJ

& 1. AUKCJA
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Charytatywnej: BIEGAMY OSOBNO
POMAGAMY RAZEM w ramach NCDC Business Race Biegu Sztafet Firmowych odbywającej się od
19 kwietnia do 24 czerwca 2021 roku.
2. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Organizator NCDC Business Race - Stowarzyszenie K2
Partners.
3. Celem Aukcji jest zgromadzenie środków, które przeznaczone zostaną na zakup terapii genowej
oraz rehabilitację 10 miesięcznej mieszkanki Polic Ingi Niedźwieckiej zmagającej się z SMA,
zwanym dalej Celem Aukcji.
4. 100% środków uzyskanych z Aukcji zostanie przekazany na konto Skarbonki – NCDC Business Race
Biegamy Osobno Pomagamy Razem Indze na portalu internetowym „siepomaga.pl”.
5. Przedmiotem Aukcji mogą być produkty bądź usługi przekazane do licytacji tylko i wyłącznie przez
firmy biorące udział w NCDC Business Race Bieg oraz sponsorów i partnerów imprezy w 2021 roku
zwane dalej Uczestnikiem – Wystawiającym.
6. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez czas
trwania licytacji.
& 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zwane dalej
Uczestnikiem - Kupującym.
2. Nie dopuszcza się działań mogących utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie
Aukcji. W przypadku stwierdzenia ww. działań, prowadzący ma prawo wyeliminować Uczestnika –
Kupującego z dalszej licytacji.
3. Przystąpienie do Aukcji, czyli podanie swojej oferty cenowej, jest równoznaczne z akceptacją treści
i postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W gestii Uczestnika – Kupującego jest dopilnowanie, aby oferty przez niego proponowane nie były
składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia
oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
5. W celu umieszczenia przedmiotu/usługi na Aukcji, Uczestnik – Wystawiający przesyła wiadomość
na adres aukcje@ncdcbusinessrace.pl, w której umieszcza opis, markę, model i informacje o
przedmiocie Aukcji (podstawowe dane techniczne), zdjęcie oraz możliwy termin realizacji jeśli
przedmiotem Aukcji jest usługa oraz imię i nazwisko wraz z telefonem i mailem do osoby
odpowiedzialnej za wydanie Przedmiotu Aukcji Uczestnikowi – Kupującemu. Do obowiązku
Organizatora należy weryfikacja i decyzja, który przedmiot/usługa będą Przedmiotem Aukcji.

& 3. PRZEBIEG AUKCJI
1. Aukcja zostanie przeprowadzona na Facebook’u NCDC Business Race.

2. Przedmioty Aukcji udostępniane będą do licytacji w każdy poniedziałek od godziny 12:00
począwszy od 26 kwietnia 2021 roku. Zamknięcie licytacji odbywać się będzie w każdy czwartek o
godzinie 15:00. Licytacje w ramach Aukcji będą realizowane w cyklach tygodniowych według ww.
schematu do 24 czerwca 2021 roku.
3. Przedmioty Aukcji zostaną zaprezentowane na stronie FB NCDC Business Race.
4. Przedmiot Aukcji, który nie zostanie wylicytowany w jednym tygodniu kalendarzowym, zostanie
ponownie wystawiony do licytacji w kolejnej licytacji.
5. Dla każdego Przedmiotu Aukcji zostanie ustalona minimalna cena wywoławcza, która umieszczona
będzie wraz z opisem w tytule zdjęcia przedstawiającego dany Przedmiot Aukcji.
6. Cena przebicia oferowana przez Uczestników – Kupujących umieszczana jest pod zdjęciem
Przedmiotu Aukcji i jest jawna dla innych Uczestników licytacji.
7. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedzającej minimum o 10 zł.
8. Pierwsza i każda następna oferta przebicia zgłoszona przez Uczestnika – Kupującego jest prawnie
wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
9. Oferta złożona w toku licytacji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik – Kupujący złoży wyższą
ofertę.
10. Licytację Przedmiotu Aukcji wygrywa Uczestnik – Kupujący, który w momencie zakończenia licytacji
złożył najwyższą ofertę cenową.
11. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty zdeklarowanej kwoty w terminie do 48 godzin od
momentu zakończenia licytacji na konto skarbonki NCDC Business Race Biegamy osobno
Pomagamy razem siepomaga.pl (link do skarbonki) z dopiskiem w tytule Biegamy Osobno
Pomagamy Razem oraz koniecznie numerem porządkowym aukcji.
12. Jeżeli za wylicytowany Przedmiot Aukcji nie zostanie dokonana deklarowana kwota do godziny
12:00 najbliższego poniedziałku po zakończeniu licytacji, wówczas Przedmiot Aukcji zostanie
ponownie wystawiony do licytacji.
13. Przedmiot Aukcji może również zostać przekazany Uczestnikowi – Kupującemu deklarującemu
przedostatnią ofertę cenową, jeśli będzie nadal zainteresowany Przedmiotem Aukcji.
14. Wydanie Przedmiotu Aukcji Zwycięzcy nastąpi po wpłaceniu deklarowanej kwoty licytacji na
konto skarbonki NCDC Business Race Biegamy Osobno Pomagamy Razem Indze z wpisaniem w
rubryce „słowa wsparcia (opcjonalnie)” numeru wygranej licytacji. Organizator zastrzega sobie
prawo do nie wydania Przedmiotu Aukcji, jeśli deklarowana kwota nie wpłynęła na wskazane
konto.
15. Organizator przekaże Uczestnikowi – Kupującemu dane kontaktowe do Uczestnika –
Wystawiającego w celu umówienia spotkania przekazania Przedmioty Aukcji jeżeli jest to możliwe.
W przypadku gdy miejsce odbioru uniemożliwia Uczestnikowi – Kupującemu odebranie
Przedmiotu Aukcji, zostanie on przesłany na wskazany adres przez Uczestnika – Wystawiającego.

& 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA

1. Uczestnicy obowiązani są przestrzegać niniejszy Regulamin, regulamin portalu Facebook oraz
wiążących norm prawa powszechnie obowiązującego.
2. Uczestnicy nie mogą dostarczać treści naruszających regulamin portalu Facebook, norma prawa
powszechnie obowiązującego lub naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa
własności intelektualnej.
3. Podstawą do wykluczenia Uczestnika Aukcji jest:
a) naruszenie pkt. 1 lub 2 niniejszej części,

b) nieudzielenie przez Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub nieprzedłożenie wskazanych
przez Organizatora dokumentów lub materiałów zgodnie z & 3 pkt.14.

& 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorami danych osobowych jest Stowarzyszenie K2 Partners – ul. Spółdzielców 19c/1, 72006 Mierzyn, KRS 0000383338, NIP 8513147072, REGON 32099954,
- działające na podstawie umowy o współadministrowaniu danych osobowych z dnia 02-01-2021,
która dostępna jest pod adresem internetowym www.ncdcbusinessrace.pl. Administratorzy, w
celu ułatwienia kontaktu osobom, których dane będą przetwarzane, ustanawiają Wspólny Punkt
Kontaktowy – Centrum Biegowe Run Expert al. Bohaterów Warszawy 40/2M2
1. Dane osobowe Uczestników Aukcji będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonania umowy, tj. przeprowadzenia Aukcji, ogłoszenia jej wyników oraz
przekazania Przedmiotu Aukcji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: RODO),
2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. rozliczenia podatku
dochodowego od nagrody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) w

celach

informacyjnych,

wewnętrznych

celach

administracyjnych,

analitycznych

i

statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu
prawnego Administratora.
2. Dane osobowe Uczestników Aukcji mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa,
2) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji, przeprowadzenia Aukcji,
ogłoszenia jej wyników oraz przekazania Przedmiotu Aukcji,
3) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw
(ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
3. Administrator przetwarza następujące dane:
1) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), adresowe oraz wizerunek podane przez Uczestnika w
swoim profilu na portalu Facebook,
2) dane rozliczeniowe (nr rachunku bankowego) oraz inne dane podane przez Uczestnika celem
ustalenia sposobu wydania Przedmiotu Aukcji,
3) dane identyfikacyjne, adresowe i inne dane podane przez Uczestnika w celu prawidłowego
rozliczenia podatku dochodowego od nabycia Przedmiotu Aukcji,
4) wizerunek udostępniony Administratorowi w jakikolwiek inny sposób (np. Uczestnik Aukcji,
zwycięzca Aukcji).

4. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń lub
upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub
zanonimizowane.
5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a
także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora,
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Aukcji i tym
samym skutkuje brakiem możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji.

& 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników na stronie www.ncdcbusinessrace.pl w
zakładce AUKCJE oraz pod opisem wystawianych do licytacji Przedmiotów Aukcji.
3. Organizator zastrzega możliwość odwołania Aukcji bez podania przyczyn oraz wprowadzenia zmian
w regulaminie Aukcji.

