Regulamin Licytacji Charytatywnej Fundacji Dom

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Licytacji jest Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z porażeniem
Mózgowym z siedzibą w Opolu przy ulicy Szymanowskiego 1, 45-724 Opole, NIP 75420-98-217, (zwany dalej: Organizatorem).
2. Licytacja zostanie przeprowadzony na fanpage’u @DOMopole na serwisie Facebook,
dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/DOMopole
3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego Licytacji. Licytacja nie jest
sponsorowana ani przeprowadzany przez Serwis Facebook. W żaden sposób nie jest z
nim związany.
4. Licytacja skierowana jest do fanów oraz osób zainteresowanych fanpage’em.
5. Licytacja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Udział w Licytacji jest bezpłatny.
7. Czas Licytacji określa Organizator przy poście.
8. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników licytacji.

§2
Zasady uczestnictwa w Licytacji
1. Uczestnikiem Licytacji może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące
warunki:
a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające
co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w
licytacji samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Licytacji;
b. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
c. posiada własne konto w serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje
prawdziwe dane osobowe,
d. umieściła pod postem (na stronie głównej) komentarz z licytowaną kwotą.
2. Przystąpienie do Licytacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Każdy komentarz z podaną kwota jest wiążący i zobowiązuje zwycięzcę do zapłaty za
wylicytowany przedmiot.
4. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Licytacji niezgodnie
z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Licytacji.

§3
Przebieg Licytacji

1. Aby wziąć udział w Licytacji, należy w komentarzu umieścić kwotę licytacji.
2. Licytujemy tylko w komentarzach pod postem głównym na profilu Fundacji Dom.
3. Licytujemy z kwotą przebicia 10 zł lub wielokrotność tej kwoty.
4. Czas trwania Licytacji określony jest w poście.
5. Spośród wszystkich komentarzy, spełniających wymogi Regulaminu, zostanie wybrana
osoba, która poda najwyższą kwotą w komentarzu i zostanie wskazana przez
powołane jury.

§4
Odbiór Licytowanych rzeczy
1. Zwycięzca Licytacji zostanie ogłoszony przez Organizatora na fanpage‘u następnego
dnia od zakończenia Licytacji.
2. Zwycięzca Licytacji o wygranej zostanie powiadomiony także za pomocą wiadomości
prywatnej na portalu społecznościowym Facebook.
3. Zwycięzca Licytacji wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na fanpage’u.
4. W przypadku dwóch takich samych kwot umieszczonych w komentarzu pod uwagę
brany będzie pierwszy komentarz umieszczony pod postem.
5. Zwycięzca zobowiązuje się do opłacenia wygranej Licytacji nie później niż w dniu
odbioru.
6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą do 7 dni od daty ogłoszenia wyników,
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą Licytacji.
8. Nagroda będzie do odbioru pod wskazanym przez Organizatora adresem.
9. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej
równowartość pieniężną.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez
Zwycięzcę.
11. Nagroda, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie pozostaje do
dyspozycji Organizatora.

§5
Postępowanie Reklamacyjne
1. Uczestnicy Licytacji mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących licytacji.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Licytacji, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w
terminie 2 dni od zakończenia licytacji.
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu.
6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

§6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z
Porażeniem Mózgowym z siedzibą w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych
Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem
http://fundacja-dom.opole.pl.
2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod@fundacja-dom.opole.pl.
3. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) Przeprowadzenia i rozliczenia licytacji oraz skomunikowania się ze zwycięzcami,
w oparciu o zawartą umowę (art. 6.1.b) RODO) oraz przepisy dotyczące
prowadzenia aukcji charytatywnych (art. 6.1.c) RODO);
b) administrowania profilem, komunikowania się z użytkownikami, wchodzenia w
interakcje i kierowania treści marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6.1.f RODO);
c) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6.1.f RODO).

4. Zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z jego
regulaminów.
5. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się wówczas
wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora Fanpage. Administrator widzi
Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz
na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych
dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w
jego regulaminach.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do
momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące
treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia
prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.
7. Twoje dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie
świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi
serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT lub
innym podwykonawcom w zakresie obsługi kont prowadzonych przez Administratora
na portalach społecznościowych.
8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem
Facebooka. Przekazywanie to opiera się o zatwierdzone przez Komisję Europejską
standardowe klauzule umowne, wskazane w regulaminach i politykach Facebook.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania twoich danych osobowych przez
Administratora serwisu Facebook.

§6
Końcowe Postanowienia
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
momencie trwania Licytacji.
4. Spory wynikające z niniejszego Licytacji będą rozpatrywane przez sąd.

