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OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRZEDMIOTU NA AUKCJĘ PROWADZONĄ PRZEZ CENTRUM KULTURY 

MUZA W LUBINIE 

NA RZECZ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

PRZEZ SZTAB NR 517  

Ja niżej podpisany/a, przekazuję, do 517 z siedzibą przy ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3  ( SP nr  10 ) w mieście Lubin, 

przedmiot, który jest moją własnością i został opisany w tym oświadczeniu, w celu wystawienia go, w moim imieniu, na aukcję 

charytatywną prowadzoną na rzecz 31. Finału WOŚP organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

(WOŚP) z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem KRS 0000030897,  NIP: 

5213003700, REGON: 010168068. 

Rozumiem, że prawo własności przekazanego przechodzi na własność Kupującego w chwili wygrania i opłacenia przez 

Kupującego aukcji. Do tego czasu pozostaje on moją własnością. Oświadczam również, że akceptuję warunki wystawienia 

przedmiotu aukcji z ceną wywoławczą od 1 zł. (słownie: jeden złoty), jeśli nie podam własnej ceny wywoławczej oraz że w 

przypadku niezlicytowania przedmiotu lub w przypadku nieopłacenia przez Kupującego aukcji, zostanie on przekazany na 

aukcje w ramach kolejnego Finału WOŚP lub  przedmiot zostanie mi zwrócony. Akceptuję także fakt, że SZTAB 517 decyduje o 

tym, czy przekazany przedmiot zostanie zlicytowany na aukcjach prowadzonych na rzecz 31.Finału WOŚP.  

OPIS PRZEKAZYWANEGO PRZEDMIOTU 
Wypełnij CZYTELNIE – DOKŁADNIE TAKA TREŚĆ ZOSTANIE PODANA W TREŚCI AUKCJI 

NAZWA PRZEDMIOTU / USŁUGI (MAX 50 ZNAKÓW): 

                          

                          

W IMIENIU (jeśli przekazanie anonimowo wpisz „ANONIMOWO”: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 NA AUKCJĘ TRAFIA (jaki przedmiot/usługa - usługa to również np.: spotkanie, spacer, wyprowadzenie psa, itp.) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Cena wywoławcza:_____________________________________________________________________________ 

OPIS: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

WYPEŁNIJ, JEŚLI PRZEKAZUJESZ USŁUGĘ 

Konieczne jest podanie danych osoby do kontaktu w sprawie aukcji 

Imię i nazwisko: ___________________ 

Mail:    ___________________ 

Telefon:  ___________________ 

Ilość osób, które mogą brać udział w realizacji aukcji:     ___________________ 

Termin realizacji (do kiedy aukcja będzie możliwa do przeprowadzenia):  ___________________ 

Miejsce realizacji (konkretna lokalizacja, miasto, itp.):     ___________________ 

Kto pokrywa dodatkowe koszty realizacji, np. transport, nocleg:  Darczyńca / Zwycięzca (*niepotrzebne skreślić) 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Przekazany przeze mnie przedmiot nie pochodzi z przestępstwa i nie był przedmiotem obrotu w ramach 

„karuzeli podatkowej” 

2. Nie uczestniczę i nie biorę udziału w oszustwie podatkowym 

3. Przedmiot lub usługa, którą przekazuję nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

praw podmiotów trzecich w tym, w szczególności, praw własności intelektualnej. 

WYPEŁNIJ CZYTELNIE 

Imię i nazwisko: ___________________ 

Adres:   ___________________ 

Telefon:   ___________________ 

e-mail:   ___________________ 

Na jakie dane (imię i nazwisko) wypełnić podziękowanie? ______________________________ 

 



Data i podpis: ___________________________________ 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2, art. 5, 6 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”) informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin. 

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszki Lach, ul. Odrodzenia 25/3, 59-300 Lubin 
III. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania niniejszej aukcji na rzecz WOŚP. Niedopuszczalne jest 

przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.  

III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i 

na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że 

istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane 

będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
IV.  Będziemy przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia 

dochodzenia roszczenia. 
V.  Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania 

tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym 

powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

d) przenoszenia danych   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego  

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację umowy. 

VIII. Informujemy, że Pani/Pana dane będą automatyzowane przez wprowadzenie do systemu informatycznego i wykorzystanie wyłącznie w 

celach określonych w aukcji na rzecz WOŚP.  

Będą przechowywane i usunięte zgodnie z w/w przepisami. 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących 

do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed 

jej wycofaniem. 

X. Podpisanie w/w Klauzuli stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przez Centrum Kultury „Muza” w celu 

realizacji niniejszej aukcji na rzecz WOŚP. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wystawienia przedmiotów na aukcji 
przez WOŚP i Sztab nr 517 i Centrum Kultury MUZA w Lubinie. 

Działając w imieniu Sztabu nr 517 potwierdzam przyjęcie przedmiotu do wystawienia na aukcje na rzecz 31. 
Finału WOŚP (w imieniu składającego oświadczenie). 

 

Imię i nazwisko: ____________________ 

Data i podpis: ______________________ 
 


