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Aukcja dla Ukrainy 2 

organizowana online w dniach 24.02.2023 – 30.03.2023 

 

Regulamin Aukcji: 

1. Organizatorami Aukcji są Galeria Bielska BWA i Fundacja Galerii 

Bielskiej. 

2. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przekazane dobrowolnie i 

bezpłatnie przez artystów na cele charytatywne. Aktualna lista prac 

wraz z aktualnymi cenami znajduje się na stronie internetowej: 

http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2 (dopuszcza 

się dopisywanie przez Organizatorów nowych pozycji do listy w 

trakcie trwania licytacji lub usunięcie pozycji w uzasadnionych 

przypadkach). 

3. Uczestnikiem Aukcji jest każda osoba pełnoletnia, która prześle 

zgłoszenie mailowe, o którym mowa w punkcie 5. 

4. Uczestnik biorąc udział w Aukcji jednocześnie akceptuje niniejszy 

Regulamin, wraz z Klauzulą RODO stanowiącą załącznik do 

Regulaminu.  

5. Aby wziąć udział w Aukcji, należy przesłać zgłoszenie mailowe na 

adres: fundacjagb@gmail.com  zawierające następujące dane: imię 

i nazwisko Uczestnika, telefon, adres e-mail, imię i nazwisko autora 

licytowanej pracy, tytuł licytowanej pracy, proponowana cena 

(zgodnie z szablonem opublikowanym na stronie 

http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2 ). W 

przypadku chęci licytowania większej ilości prac należy je wszystkie 

zamieścić w jednej wiadomości, przy każdej pracy podając jej autora i 

proponowaną kwotę. 

W tytule maila należy podać: Aukcja dla Ukrainy 2 

6. Zgłoszenia można przesyłać dowolną ilość razy, aż do 30 marca 2023 

do godz. 17.00. 

http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2
mailto:fundacjagb@gmail.com
http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2


Regulamin Aukcji dla Ukrainy 2, data aktualizacji: 24.02.2023 

7. Nowa propozycja ceny powinna być albo co najmniej równa cenie 

wywoławczej (jeśli jest pierwszą propozycją), albo wyższa 

przynajmniej o 50 zł od aktualnej propozycji, widocznej na stronie 

internetowej Aukcji. 

8. Dopuszcza się przesłanie w treści maila ceny maksymalnej, zamiast 

propozycji ceny przebijającej. W takim przypadku propozycja danego 

Uczestnika zawsze będzie automatycznie wyższa o 50 zł od innych 

najwyższych propozycji, do maksymalnego określonego poziomu. 

9. Organizatorzy zobowiązują się do regularnego uaktualniania 

bieżących cen poszczególnych dzieł na stronie: 

http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2  

10. Ceny będą uaktualniane raz dziennie, od poniedziałku do piątku, 

pomiędzy godzinami 15.00 a 16.00. Wyjątkiem będzie ostatni dzień 

Aukcji, 30 marca 2023, kiedy ceny będą uaktualniane na bieżąco w 

godzinach 15.00 – 17.00. 

11. W przypadku nadejścia większej ilości propozycji z tą samą ceną, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zgłaszający tę samą cenę 

zostaną poinformowani o tym fakcie. 

12. Uczestnik wysyłając zgłoszenie zobowiązuje się do wpłacenia 

proponowanej kwoty po zakończeniu licytacji, o ile jego propozycja 

okaże się najwyższa. 

13. Po zakończeniu licytacji Organizatorzy powołują komisję, która 

stwierdzi poprawność przeprowadzenia Aukcji oraz wytypuje osoby z 

najwyższymi propozycjami cen do poszczególnych prac. 

14. Organizatorzy najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu Aukcji 

prześlą informację drogą mailową do osób, które przesłały najwyższe 

propozycje cen do poszczególnych prac. Drogą mailową lub 

telefoniczną zostaną ustalone szczegóły na temat płatności i odbioru 

zakupionej pracy. 

15. Płatności będą przyjmowane wyłącznie bezgotówkowo: przelewem 

na konto Fundacji Galerii Bielskiej lub kartą płatniczą w siedzibie 

Fundacji Galerii Bielskiej (ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała). 
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16. Odbiór prac możliwy będzie osobiście w siedzibie Fundacji Galerii 

Bielskiej (ul. 3 Maja 11, Bielsko-Biała), po uprzednim opłaceniu, 

najpóźniej do siedmiu dni po otrzymaniu informacji z 

potwierdzeniem. Dopuszcza się również możliwość wysyłki pracy do 

kupującego, na jego koszt. 

17. Wpływy uzyskane ze sprzedaży licytowanych prac zostaną w całości 

(z potrąceniem kosztów obsługi płatności i przewalutowania) 

przekazane organizacjom charytatywnym działającym w Ukrainie: Be 

Happy oraz Terytorium Dobrych Uczynków. 

18. Prace niesprzedane zostaną zwrócone autorom prac. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego 

Regulaminu. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie 

niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej 

http://galeriabielska.pl/wydarzenie/aukcja-dla-ukrainy-2  
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Załącznik nr 1. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych 
 
Dane osobowe Uczestnika wydarzenia będą przetwarzanie przez Organizatorów zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanych dalej RODO). 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Organizatorzy informują, 
że : 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest  Galeria Bielska BWA w Bielsku 
Białej, z siedzibą przy ul. 3 Maja 11 w Bielsku-Białej, tel. 33 812 58 61. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 
Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celach 
organizacji wydarzenia i – w razie potrzeby – nawiązania kontaktu. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, przy czym jest ono 
niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może zostać cofnięta 
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczas dokonanego 
przetwarzania. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania 
określonej czynności lub realizacji określonej usługi. 

7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego 
wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

 
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na wskazanych w niej warunkach. 
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