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Organizator: 

Urząd Miejski w Giżycku 
al. 1 Maja 14 
87 7324 137 
 
Przedmiot aukcji: 
Dziewięć reprodukcji akwarel autorstwa giżyckiej artystki Marzeny 
Kurnatowskiej-Wiśniewskiej, które zostały wykorzystane w kartkach 
świątecznych z okazji Wielkanocy 2022.Rozmiar grafik A4, oprawa A3. 
  
Miejsce aukcji: 
Aukcja będzie się odbywała za pośrednictwem portalu społecznościowego 
Facebook profil „Miasto Giżycko” 
https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO 
  
Adresaci aukcji: 
Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoby 
prawne, posiadające prawidłowo zarejestrowane, aktywne konto na portalu 
społecznościowym facebook.com (dalej „Serwis Facebook”), 
spełniającewymagania techniczne niezbędne do korzystania z tego portalu 
oraz posiadająca profil rzeczywisty w Serwisie Facebook (dalej „Profil”), 
zawierający prawdziwe dane użytkownika w szczególności imię i nazwisko 
użytkownika, nazwę. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i 
nieodpłatny. 

 
Czas trwania: 
22.04 – 26.04.2022 
Pierwsza licytacja 22-25.04, druga 25-26.04, trzecia 26-27.04. Podczas jednej 
licytacji wystawione będą 3 grafiki jednego wzoru.  
 

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ  

prowadzonej z przeznaczeniem uzyskanych środków  
na POMOC UKRAINIE 

 
 

 



 
 

Urząd Miejski w Giżycku 
 

Aleja 1 Maja 14 
11-500 Giżycko 

Centrala 
+48 87 732 4111 

Sekretariat 
+48 87 732 4113 

Fax 
+48 87 428 5241 

 
burmistrz@gizycko.pl 

www.gizycko.pl 

                       

                         

 

 

  

Cel aukcji: 
Zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty finansowe na konto 
charytatywnej zbiórki organizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce Koło 
w Giżycku przy wsparciu Miasta Giżycka na specjalnie utworzone konto: 
 
 

Tytuł: Pomoc Ukrainie - grafika 
Nr rachunku: 07 9343 0005 0018 1220 2000 0030   

Nazwa odbiorcy: Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku 
  

Kod Swift/ bic: POLUPLPR 
Nr rachunku do przelewów zagranicznych: PL 07 9343 0005 0018 1220 2000 

0030 
  

Organizator zbiórki 
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku 

Urząd Miejski w Giżycku     
 

Zasady: 
Na stronie Facebook organizatora aukcji, zaprezentowano 3 wzory 
plakatów/grafik. Każdy z wzorów przygotowano w trzech egzemplarzach, 
razem na aukcję przeznaczono 9 grafik.  

Zgodnie z określonym harmonogramem (czas trwania) na stronie aukcji pojawi 
się jeden wzór grafiki do licytowania. Aukcja trwa do godziny 8.00 w dniu 
zakończenia.  

Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza, 50 zł. 
Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia 
musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł. Propozycje kwot 
licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej 
aukcji, określając deklarowaną kwotę.  

Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i 
nie może być przez niego wycofana. 3 uczestników, których oferowana cena 
będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą.  

Organizator oznaczy w poście uczestników, którzy zaproponowali najwyższe 
kwoty w ramach danej aukcji. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą 
publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne. 

Po ogłoszeniu wyników, wygrani muszą dokonać wpłat w tytule „Pomoc 
Ukrainie – grafika” na konto zbiórki podane wyżej i przesłać 
potwierdzenie dokonania przelewu na adres promocja@gizycko.pl.  
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Odbiór nagród: 
Po okazaniu przelewu i potwierdzeniu tożsamości, grafikę można odebrać w 
Biurze Promocji i Polityki Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 14, pokój 117. 

Możliwa jest wysyłka przedmiotu na wskazany przez zwycięzcę licytacji 
adres. 
W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym 
terminie, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do 
jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą 
kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.  
 

• Uczestnictwo w licytacji oznacza akceptację regulaminu. 
• Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i 

nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie 
przez Organizatora. 

• Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w harmonogramie. 
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

konkursu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Giżycku,  
al. 1 Maja 14, reprezentowany przez Burmistrza. 

2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 
Izabela Kraśniewska nr tel. 600 993 102, e-mail : dpo@gizycko.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
przeprowadzenia aukcji charytatywnej 

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

• procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, 
wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 
odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

 

 


