REGULAMIN LICYTACJI CHARYTATYWNEJ
„CIĘŻARÓWKA POMOCY PETRALANY”
realizowanej w ramach pomocy w leczeniu małego Kirilla – podopiecznego Fundacji
PETRALANA
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem licytacji charytatywnej jest Fundacja PETRALANA, z siedzibą w Bytomiu, przy
ul. Konstytucji 74, 41-905 Bytom, zwana dalej również „Fundacja” lub „Organizator”.
2. Przedmiotem licytacji jest wełna fasadowa PETRAFAS o grubości 150 mm w ilości stanowiącej
ładunek jednego samochodu ciężarowego (tj. 74,88 m3).
3. Całkowity dochód uzyskany z licytacji zostanie przeznaczony na pomoc w sfinansowaniu leczenia
małego Kirilla, który choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni typu 1. Rodzice chłopca zbierają środki
na terapię genową lekiem Zolgensma.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami licytacji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy.
2. Licytacja ma charakter otwarty – deklarowane kwoty są informacjami jawnymi, dostępnymi przez
cały czas trwania licytacji, jak również po jej zakończeniu dla każdego uczestnika oraz opinii
publicznej. Informacje o wyniku licytacji zostaną rozpowszechnione poprzez zewnętrzne kanały
komunikacji Fundacji PETRALANA oraz firmy PETRALANA S.A. w restrukturyzacji (tj. profile
w mediach społecznościowych, strony internetowe).

§ 3 PRZEBIEG LICYTACJI
1. Licytacja rozpocznie się 1.07.2021 r., natomiast jej zakończenie nastąpi 15.07.2021 r.
2. Licytacja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
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3. Cena wywoławcza wynosi 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
4. Uczestnicy licytacji zgłaszają swoje oferty cenowe przebicia poprzez wysłanie e-maila
z deklarowaną kwotą na adres Regionalnego Kierownika Sprzedaży (dalej „RKS”), z którym
współpracują. Oferty mogą składać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania
przedsiębiorcy. Wraz ze złożeniem oferty, osoba składająca ofertę zobowiązana jest wykazać swoje
umocowanie do złożenia oferty,
w odmiennym przypadku złożenie oferty uznaje się za nieskuteczne. E-mail do RKS powinien zawierać
minimum: deklarowaną kwotę, nazwę przedsiębiorcy oraz nr kontaktowy. O dacie pierwszeństwa
oferty decyduje data wysłania oferty do właściwego RKS.
5. Najwyższa oferowana kwota przebicia jest jawna dla wszystkich innych uczestników licytacji, jak
i osób trzecich. Zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji PETRALANA oraz stronie
internetowej www.petralana.ue i będzie w tych miejscach na bieżąco aktualizowana. Zostanie również
rozesłana poprzez pocztę elektroniczną do wszystkich uczestników licytacji.
6. Pierwsza i każda następna zadeklarowana w licytacji kwota uczestnika licytacji jest prawnie
wiążąca i nie może być przez niego wycofana. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy
inny uczestnik złoży ofertę wyższą.
7. Zwycięzcą licytacji zostanie przedsiębiorca, który do 15.07.2021 (do godz. 12.00) zadeklaruje
najwyższą kwotę.
8. Zwycięzca licytacji zostanie bezpośrednio drogą elektroniczną poinformowany o wyniku licytacji.
9. Zwycięzca licytacji zobowiązany będzie do dokonania wpłaty zadeklarowanej ostatecznie w licytacji
kwoty w nieprzekraczającym terminie do 7 dni od dn. zawiadomienia o wyniku licytacji na konto
Fundacji PETRALANA na rachunek o numerze: PKO Bank Polski S.A. 25 1020 2313 0000 3802 0531
2709 z dopiskiem: Pomoc dla Kirilla, darowizna.
10. Wylicytowany ładunek wełny PETRAFAS o grubości 150 mm w ilości 74,88 m3 zostanie przekazany
zwycięzcy w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia wpływu środków na konto Fundacji
PETRALANA. Szczegóły przekazania ładunku zostaną doprecyzowane pomiędzy zwycięzcą licytacji
a wyznaczonym przedstawicielem Fundacji PETRALANA.

§ 4 REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu, przeprowadzenia licytacji lub odebranego przedmiotu
licytacji zwycięzca ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia licytacji, przesyłając
zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail Fundacji: fundacja@petralana.eu.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
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3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą
reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja PETRALANA z siedzibą w Bytomiu (41-905) przy
ul. Konstytucji 74, 4/10, NIP 6263017389, REGON 360884997, KRS 0000543620.
a) Kontakt z Fundacją możliwy jest poprzez adres e- mail: fundacja@petralana.eu , pisemnie na adres
siedziby Fundacji PETRALANA lub telefonicznie +48 32 770 05 00.
b) Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację PETRALANA.
c) Fundacja otrzymuje dane osobowe w związku z udziałem w licytacji.
d) Fundacja nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
e) W przypadku uczestników licytacji Fundacja PETRALANA przetwarza dane osobowe zwykłe.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przeprowadzenia licytacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności
sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia
sprawy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
e) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Fundację PETRALANA lub obrony przed roszczeniami
kierowanymi wobec Fundacji PETRALANA, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym
sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach
administracyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację PETRALANA ma prawo w każdej chwili
zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
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lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Fundacja
PETRALANA może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes
Fundacji PETRALANA.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację
PETRALANA danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba,
której dane dotyczą.
7. Jeżeli Fundacja PETRALANA przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail
Fundacji PETRALANA bądź w formie pisemnej.
8. Fundacja PETRALANA może udostępniać dane osobowe podmiotom go wspierającym
w prowadzeniu jego działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy,
zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
9. Fundacja PETRALANA przechowuje dane osobowe przez czas:
a) niezbędny do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa,
b) przez czas trwania umowy,
c) niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, reklamacji, wniosku oraz wyjaśnienia wszystkich
okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych
do załatwienia sprawy,
d) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Fundację PETRALANA w związku z prowadzoną
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Fundacji PETRALANA, na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
e) do czasu cofnięcia zgody, o ile taka została wyrażona.
10. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków
innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Fundację PETRALANA spraw, prowadzenia
korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów
statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego
przetwarzania.
11. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji PETRALANA oraz na stronie:
www.fundacjapetralana.eu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
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