REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem aukcji jest Fundacja UKRAINIAN WORLD ART FOUNDATION z siedzibą w

Krakowie przy ul. Pawła Włodkowica 8/59, 31-452 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji raz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000965505, NIP: 9452255111,
REGON: 52171081800000, zwana dalej „Organizatorem”.
2.

Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

Przedmioty dostępne na aukcji
3.

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (obrazy) podarowane do sprzedaży przez ich właścicieli.

Zgodnie z oświadczeniami darczyńców, obrazy stanowią ich własność, 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.
Terminy aukcji i katalog
4.

Aukcja odbywa się online na stronie Organizatora uaworld.pl od dnia 10 sierpnia 2022 roku

godz. _12-00______ do dnia 10 października 2022 roku godz. ___23-59____.
5.

Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w

katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie Organizatora : uaworld.pl/auctions
6.

Organizator gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.

Prezentowane

na

stronie

internetowej

Organizatora

zdjęcia oferowanych

do

sprzedaży

obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w
szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.

Właścicielem wszystkich fotografii

umieszczonych na stronie internetowej jest Organizator, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest
korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Organizatora.
Udział w aukcji
7.

Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie
upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.).
Przebieg aukcji
8. Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację.
9. Aktualna najwyższa złożona oferta widoczna jest na stronie aukcji.
10. Aukcja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona.
11. Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia aukcji. Informacja ta jest
wysyłana drogą elektroniczną do nabywcy, który złożył najwyższą ofertę.
12. Zakończenie aukcji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa
sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu aukcji za
obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

13. W przypadku jeżeli cena za obraz nie osiągnie ceny wywoławczej to aukcja zostaje zakończona bez
wyboru oferty.
Zapłata ceny nabycia
14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt

w

terminie __7__

dni

kalendarzowych od daty zakończenia aukcji.
15. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy
Organizatora o numerze ____74114020040000310282347164__________________________.
16. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej
ceny dzieła. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki Organizator zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
Wydanie przedmiotów licytacji
17. Wydanie przedmiotów aukcji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do
_14___dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy
aukcji. Dostawa następuje na koszt nabywcy i w imieniu (na ryzyko) nabywcy.
18. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu
okoliczności odbioru z Organizatorem.
19. Po upływie ___14___ dni od daty zakończenia aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i
uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem.
20. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu
dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).
21. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego obiektu, bez
podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Organizator
zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Odpowiedzialność organizatora
22. Organizator odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu,
jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
23. Organizator nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do
reprodukowania obiektu.
24. Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych
obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo
w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą
kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi
ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu.
25. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych
obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
26. Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę
nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia,
pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie
wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z
jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

27. Kupujący może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod
adresem email ___uaworld.art@gmail.com__________________ lub w formie pisemnej na adres
Organizatora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we
wskazanym zakresie. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w
prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej.
Przetwarzanie danych osobowych
28. 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

Fundacja

UKRAINIAN

WORLD

ART

FOUNDATION z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawła Włodkowica 8/59, 31-452 Kraków, wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji raz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000965505, NIP: 9452255111, REGON: 52171081800000. 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;
b.

Dane

osobowe

Uczestników

będę

przetwarzane

wyłącznie

w

celu

przygotowania,

przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w
innych celach.
c.

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;
d.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne

do zawarcia umowy sprzedaży;
e.

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;
f.

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

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
g.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm

kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie
odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.
29. Organiator zastrzega możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu
weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej
odbioru wylicytowanego przedmiotu.
30. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do
reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.
31. 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.
32. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować
dzwoniąc pod numer telefoniczny ___+48796465011______________ lub poprzez korespondencję
elektroniczną pod adresem _____uaworld.art@gmail.com________________________.
Postanowienia końcowe
33. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

