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Ogłoszenie aukcji  

PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43 - 300 Bielsko - 

Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy                

w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000073190, 

posiadająca NIP 9370006146, numer REGON 070490343 („Organizator”),   

  

ogłasza aukcję 

następujących obrazów autorstwa  

Pani Karoliny Orzełek: 

  

1. obraz Pani Karoliny Orzełek, pod tytułem „Down by the water IV”; 

2. obraz Pani Karoliny Orzełek pod tytułem „Solstice II”. 

 

Organizator zastrzega, że podczas II etapu aukcji w ramach aukcji tradycyjnej będzie uprawniony 

wystawić jako przedmiot aukcji również inny obraz autorstwa Pani Karoliny Orzełek, niż obrazy 

wymienione powyżej.  

  

Miejsce i czas aukcji:  

  

1. I etap aukcji obejmujący aukcję internetową, odbędzie się w Serwisie aukcyjnym 

www.pwskonstanta.pl w okresie od dnia 18 sierpnia 2020 r. godzina 13:00 czasu 

środkowoeuropejskiego do dnia 10 września 2020 r. godzina 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.  

 

2. II etap aukcji obejmujący aukcję tradycyjną odbędzie się podczas obchodów „Gali 25 – lecia PWS 

Konstanta S.A.” w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 1, 43-300, Bielsko-Biała,   - 

w dniu 11 września 2020 r. w trakcie Gali. 

  

Warunki aukcji  

  

Warunki aukcji zostały określone w „Regulaminie aukcji” udostępnianym w Serwisie 

aukcyjnym dostępnym na stronie internetowej www.pwskonstanta.pl. Aby zapoznać się z treścią  

Regulaminu aukcji należy pobrać i otworzyć plik dostępny w formacie pdf lub  w innej formie, która 

umożliwia zapoznanie się z jego treścią, pobranie, odtworzenie i utrwalenie jego treści, w tym 

wydrukowanie, dostępny w Serwisie aukcyjnym na stronie internetowej www.pwskonstanta.pl.  

  

Zmiana lub odwołanie ogłoszenia  

  

Organizator zastrzega, że niniejsze ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie, 

za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Informacja o zmianie lub o odwołaniu ogłoszenia 

zostanie udostępniona w taki sam sposób jak niniejsze ogłoszenie.  

  

  

Bielsko – Biała, dnia 17 sierpnia 2020 r.  

                

              

 

 

                                                                                                                 Organizator    

http://www.pwskonstanta.pl/
http://www.pwskonstanta.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%C5%9Brodkowoeuropejski
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REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY  

„REGULAMIN AUKCJI”   

  

§ 1 Definicje  

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają 

następujące znaczenie:  

  

1. „Gala 25 – lecia PWS Konstanta”: uroczystość organizowana przez Organizatora z okazji 

obchodów 25 – lecia powstania PWS Konstanta S.A., która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. 

w Teatrze Polskim i w Hotelu Qubus w Bielsku – Białej;  

2. „Kupujący”: druga strona umowy sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot aukcji, to jest 

Uczestnik aukcji, któremu Prowadzący aukcję udzielił przybicia, o którym mowa w § 6 ust. 10 pkt.  

10.2;   

3. „Ogłoszenie”: ogłoszenie aukcji z dnia 18 sierpnia 2020 r., której dotyczy Regulamin;  

4. „Organizator”: PWS Konstanta Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Warszawskiej 

153, 43 - 300 Bielsko - Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem 0000073190, posiadająca NIP 9370006146, numer REGON 

070490343;  

5. „Prowadzący aukcję”: osoba działająca w imieniu lub na rzecz Organizatora i prowadząca II etap 

aukcji w formie aukcji tradycyjnej;  

6. „Regulamin”: niniejszy Regulamin szczególny określający warunki aukcji;  

7. „Serwis aukcyjny”: usługa aukcji internetowej dostępna na stronie internetowej Organizatora 

www.pwskonstanta.pl w zakładce „Strefa sztuki” oraz ”Start” lub bezpośrednio pod adresem 

www.pwskonstanta.pl/aukcje  

  

§ 2 Etapy, miejsce i czas aukcji   

Aukcja odbędzie się w dwóch etapach:   

1. I etap aukcji obejmuje aukcję internetową i odbędzie się w Serwisie aukcyjnym w okresie od dnia 18 

sierpnia 2020 r. godzina 13:00 czasu środkowoeuropejskiego do dnia 10 września 2020 r. godzina 

12:00 czasu środkowoeuropejskiego;  

2. II etap aukcji obejmuje aukcję tradycyjną i odbędzie się podczas obchodów Gali 25 – lecia              

PWS Konstanta S.A. w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 1, 43-300, Bielsko-Biała      

- w dniu 11 września 2020 r. w trakcie Gali. 

  

§ 3 Przedmiot aukcji   

1. Przedmiotem I etapu aukcji w ramach aukcji internetowej są następujące obrazy autorstwa Pani 

Karoliny Orzełek:  

1.1. pod tytułem „Down by the water IV” – z ceną wywoławczą w wysokości 1.000 zł 00 gr (słownie: 

jeden tysiąc złotych zero groszy);  

1.2. pod tytułem „Solstice II” – z ceną wywoławczą w wysokości 1.000 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc 

złotych zero groszy);  

  

http://www.pwskonstanta.pl/
http://www.pwskonstanta.pl/
http://www.pwskonstanta.pl/strefasztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%C5%9Brodkowoeuropejski
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2. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust.3, przedmiotem II etapu aukcji w ramach aukcji tradycyjnej 

prowadzonej podczas Gali 25 – lecia PWS Konstanta S.A. w dniu 11 września 2020 r. będą obrazy 

wskazane w § 3 ust. 1.   

3. Organizator zastrzega, że podczas II etapu aukcji w ramach aukcji tradycyjnej będzie uprawniony 

wystawić jako przedmiot aukcji również inny obraz autorstwa Pani Karoliny Orzełek, niż obrazy 

wymienione w § 3 ust. 1, podając jednocześnie jego cenę wywoławczą. W takim przypadku 

postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że nie mają zastosowania 

postanowienia dotyczące I etapu aukcji, to jest nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu 

dotyczące aukcji internetowej.   

4. Cyfrowe kopie obrazów stanowiących przedmiot aukcji będą dostępne w Serwisie aukcyjnym przez 

okres od dnia ogłoszenia aukcji do dnia rozstrzygnięcia aukcji, a także po zakończeniu aukcji przez 

okres według uznania Organizatora.  

  

  

§ 4 Uczestnictwo w aukcji  

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2, Uczestnikiem aukcji może być:  

1.1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;  

1.2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, reprezentowana przez uprawnioną osobę; która została zaproszona przez 

Organizatora i wzięła udział w Gali 25 – lecia PWS Konstanta.  

2. Uczestnikiem I etapu aukcji prowadzonego w formie aukcji internetowej może być wyłącznie osoba 

zarejestrowana w Serwisie aukcyjnym, to jest osoba, która zgodnie z postanowieniami „Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną” posiada Zarejestrowane Konto Użytkownika oraz która 

dokonała Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika.  

3. Rejestracja Konta Użytkownika następuje zgodnie z postanowieniami „Regulaminu świadczenia 

usług drogą elektroniczną” i dokonuje jej Organizator, na podstawie danych Uczestnika posiadanych 

przez Organizatora w związku z zaproszeniem na Galę 25 – lecia PWS Konstanta, to jest na 

podstawie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu poczty elektronicznej Uczestnika wskazanego 

przez Uczestnika do kontaktu drogą elektroniczną.   

4. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu aukcyjnego oraz uczestnictwa w aukcji jest zaakceptowanie 

postanowień „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną” oraz Regulaminu oraz spełnianie 

warunków określonych w tych regulaminach, które uprawniają do udziału w aukcji. W Serwisie 

Uczestnik składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią  

     „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną” wraz z załącznikami oraz Regulaminu, 

zaakceptowaniu ich oraz o woli skorzystania z Usług świadczonych przez Organizatora, o których 

mowa w tych regulaminach, zgodnie z ich postanowieniami, a także oświadczenie o tym,                       

że Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w tych regulaminach, które uprawniają do udziału   

w aukcji.  

5. Uczestnikiem II etapu aukcji prowadzonego w formie aukcji tradycyjnej może być osoba wskazana 

w § 4 ust. 1, bez względu na to, czy była Uczestnikiem I etapu aukcji prowadzonego w formie aukcji 

internetowej.  

6. Uczestnictwo w aukcji jest nieodpłatne i nie wymaga wniesienia wadium.  

  

§ 5 Przebieg I etapu aukcji  (Przebieg aukcji internetowej)  

1. Aukcja internetowa dostępna jest dla Uczestników w Serwisie aukcyjnym.   

2. Uczestnictwo w I etapie aukcji polega na:  

2.1. złożeniu przez Uczestnika zarejestrowanego w Serwisie aukcyjnym oferty w zakresie 

proponowanej ceny sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot aukcji;  
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2.2. wprowadzaniu adresu poczty elektronicznej Uczestnika wskazanego przez Uczestnika do 

kontaktu drogą elektroniczną i użytego przez Organizatora do rejestracji tego Uczestnika           

w Serwisie aukcyjnym, złożeniu wszystkich wymaganych w Serwisie aukcyjnym oświadczeń 

i zgód;  

2.3. zaznaczeniu przycisku „Wyślij”.  

3. Ważność złożonej przez Uczestnika oferty jest uzależniona od potwierdzenia tej oferty przez 

Uczestnika poprzez wykorzystanie (tzw. kliknięcie) Linku potwierdzającego przesłanego 

Uczestnikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą elektroniczną.  

Potwierdzenie oferty przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami zdania następnego jest jednoznaczne 

z Aktywowaniem Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie zgodnie  z postanowieniami 

„Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną”.  

4. Złożenie w I etapie aukcji oferty przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostanie 

potwierdzone temu Uczestnikowi przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości email, 

automatycznie wygenerowanej przez Serwis aukcyjny, na adres poczty elektronicznej Uczestnika 

wskazany przez Uczestnika do kontaktu drogą elektroniczną i użyty przez Organizatora do 

rejestracji tego Uczestnika w Serwisie aukcyjnym.  

5. Aktualna najkorzystniejsza oferta sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot I etapu aukcji będzie 

wyświetlana w Serwisie aukcyjnym przy cyfrowej kopii przedmiotu aukcji, którego dotyczy, przez 

okres trwania I etapu aukcji.  

6. Każdy z Uczestników zarejestrowanych w Serwisie aukcyjnym otrzyma od Organizatora 

informację o aktualnej najkorzystniejszej złożonej ofercie sprzedaży obrazu stanowiącego 

przedmiot I etapu aukcji przesłaną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do kontaktu drogą 

elektroniczną;  

7. Oferta złożona przez Uczestnika w toku I etapu aukcji nie może zostać odwołana lub zmieniona 

przez Uczestnika i przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik I etapu aukcji lub II etapu aukcji złożył 

ofertę korzystniejszą.   

8. Ceny wywoławcze obrazów stanowiących przedmiot I etapu aukcji zostały wskazane w § 3 ust. 1.  

9. Oferta składana w I etapie aukcji powinna zawierać proponowaną przez Uczestnika cenę sprzedaży 

obrazu stanowiącego przedmiot I etapu aukcji, wyrażoną w polskich złotych.  

10. Kwota tzw. postąpienia w I etapie aukcji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub 

wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Powyższe oznacza, że:  

10.1. pierwsza oferta składana w I etapie aukcji dotycząca sprzedaży obrazu stanowiącego 

przedmiot  I etapu aukcji powinna być wyższa od ceny wywoławczej, o której mowa w § 3 

ust. 1 o 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub o wielokrotność kwoty 100,00 zł 

(słownie: sto złotych zero groszy);  

10.2. każda kolejna oferta składana w I etapie aukcji dotycząca sprzedaży obrazu stanowiącego 

przedmiot I etapu aukcji powinna być wyższa od ostatniej najkorzystniejszej oferty o 100,00 

zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub o wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto 

złotych zero groszy).  

11. Uczestnik jest uprawniony do składania ofert dotyczących sprzedaży wyłącznie jednego obrazu 

stanowiącego przedmiot I etapu aukcji. Uczestnik może składać kilka ofert dotyczących tego 

samego obrazu stanowiącego przedmiot I etapu aukcji. W przypadku próby złożenia przez 

Uczestnika oferty dotyczącej drugiego i kolejnego obrazu stanowiącego przedmiot I etapu aukcji, 

oferty niedozwolone w świetle postanowień Regulaminu będą nieważne.  

12. I etap aukcji jest prowadzony w języku polskim.   

13. Aukcja internetowa stanowi I etap aukcji, a jej kontynuacja i rozstrzygnięcie nastąpi w ramach 

aukcji tradycyjnej prowadzonej jako II etap aukcji.  
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§ 6 Przebieg II etapu aukcji   

(Przebieg aukcji tradycyjnej)   

1. Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie oraz inne czynności związane z prawidłowym przebiegiem II 

etapu aukcji podejmuje osoba działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana również 

„Prowadzącym aukcję”.  

2. Otwarcie II etapu aukcji rozpoczyna się podaniem przez Prowadzącego aukcję do wiadomości 

Uczestników informacji o każdym obrazie stanowiącym przedmiot II etapu aukcji, wraz                       

z podaniem informacji o jego cenie wywoławczej oraz o najkorzystniejszej ofercie w zakresie 

sprzedaży obrazu złożonej podczas I etapu aukcji prowadzonego w formie aukcji internetowej, 

jeżeli obraz stanowił przedmiot I etapu aukcji oraz oferta taka została złożona.  

3. Cena wywoławcza obrazów w II etapie aukcji prowadzonej w formie aukcji tradycyjnej:  

3.1. które stanowiły również przedmiot I etapu aukcji prowadzonej w formie aukcji elektronicznej, 

będzie wynosiła równowartość najkorzystniejszej oferty dotyczącej danego obrazu złożonej 

podczas I etapu aukcji;  

3.2. które nie stanowiły przedmiotu I etapu aukcji prowadzonej w formie aukcji elektronicznej 

zostanie podana przez Prowadzącego aukcję.  

4. Udział w II etapie aukcji polega na składaniu przez Uczestników ofert w zakresie ceny sprzedaży 

obrazów stanowiących przedmiot aukcji tradycyjnej. Złożenie oferty następuje poprzez 

podniesienie ręki przez Uczestnika oraz ustne wypowiedzenie przez Uczestnika wysokości 

oferowanej ceny sprzedaży obrazu. Wysokość oferowanej ceny powinna być wypowiedziana            

w języku polskim, głośno i wyraźnie, w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości dla 

Prowadzącego aukcję.  

5. Oferta składana w II etapie aukcji powinna zawierać proponowaną przez Uczestnika cenę 

sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot II etapu aukcji, wyrażoną w polskich złotych.  

6. Kwota tzw. postąpienia w II etapie aukcji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub 

wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy). Powyższe oznacza, że:  

6.1. pierwsza oferta składana w II etapie aukcji dotycząca sprzedaży obrazu stanowiącego 

przedmiot zarówno I jak i II etapu aukcji powinna być wyższa od ceny o której mowa w § 5 

ust. 4 o 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub o wielokrotność kwoty 100,00 zł 

(słownie: sto złotych zero groszy); 6.2. pierwsza oferta składana w II etapie aukcji dotycząca 

sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot wyłącznie II etapu aukcji powinna być wyższa od 

ceny wywoławczej, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 3.2. o 100,00 zł (słownie: sto złotych zero 

groszy) lub o wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy);  

6.3. każda kolejna oferta składana w II etapie aukcji dotycząca sprzedaży obrazu stanowiącego 

przedmiot II etapu aukcji powinna być wyższa od ostatniej najkorzystniejszej oferty o 100,00 

zł (słownie: sto złotych zero groszy) lub o wielokrotność kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 

zero groszy).  

7. Uczestnik jest uprawniony do składania ofert dotyczących sprzedaży wyłącznie jednego obrazu 

stanowiącego przedmiot II etapu aukcji. Uczestnik może składać kilka ofert dotyczących tego 

samego obrazu stanowiącego przedmiot II etapu aukcji. W przypadku próby złożenia przez 

Uczestnika oferty dotyczącej drugiego i kolejnego obrazu stanowiącego przedmiot II etapu aukcji, 

oferty niedozwolone w świetle postanowień Regulaminu będą nieważne.  

8. Oferta złożona przez Uczestnika w toku II etapu aukcji nie może zostać odwołana lub zmieniona 

przez Uczestnika i przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik II etapu aukcji złożył ofertę korzystniejszą.  

9. II etap aukcji jest prowadzony w języku polskim.  

10. Po ustaniu postąpień, Prowadzący aukcję:  

10.1. trzykrotnie ogłasza wysokości ostatniej uzyskanej najkorzystniejszej oferty sprzedaży 

danego obrazu;  
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10.2. udziela przybicia, to jest składa ustne oświadczenie woli w imieniu Organizatora o przyjęciu 

oferty Uczestnika, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie ceny sprzedaży obrazu 

stanowiącego przedmiot aukcji;  

10.3. zamyka II etap aukcji.  

11. II etap aukcji wygrywa Uczestnik, który złożył najkorzystniejszą ofertę w II etapie aukcji, a jeżeli 

żaden Uczestnik nie złożył oferty w II etapie aukcji, II etap aukcji wygrywa Uczestnik, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w I etapie aukcji.   

12. Do zawarcia umowy sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot aukcji dochodzi z chwilą 

udzielenia przybicia przez Prowadzącego aukcję.  

13. W związku z zawarciem umowy sprzedaży obrazu stanowiącego przedmiot aukcji Organizator 

wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT potwierdzającą zawartą umowę sprzedaży. W tym celu 

Kupujący, niezwłocznie po zakończeniu II etapu aukcji, zobowiązany jest podać Organizatorowi 

na piśmie swoje dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.  

14. Kupujący zobowiązany jest wobec Organizatora do zapłaty ceny sprzedaży zakupionego obrazu    

w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania faktury VAT, o której mowa          

w § 4 ust. 13, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w tej fakturze, przy czym terminem 

zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora pełną kwotą ceny sprzedaży.   

15. Organizator zobowiązany jest wydać Kupującemu zakupiony obraz oraz dostarczyć go do miejsca 

wskazanego przez Kupującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 3 (słownie: 

trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty ceny sprzedaży.  

  

§5 Postanowienia końcowe  

1. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 

uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie aukcji.  

2. Organizator informuje, że całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży obrazów stanowiących 

przedmiot aukcji zamierza przekazać jako darowiznę na rzecz Fundacji COLLEGIUM CIVITAS   

z siedzibą w Warszawie, ul. Pl. Defilad 1/ 1149, 00-901 Warszawa, wpisanej do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000522179, posiadającej NIP 

5252611562, numer REGON 360287474 z poleceniem przeznaczenia darowizny na cel związany 

z działalnością Consilium Civitas. 

3. Organizator od chwili udostępnienia Regulaminu, a Uczestnik od chwili złożenia oferty są 

obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia i Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, jak również do odwołania 

aukcji w każdym czasie, bez podania przyczyny, za co nie ponosi odpowiedzialności. O zmianie 

Regulaminu lub o odwołaniu aukcji. Organizator informuje poprzez zamieszczenie stosownego 

komunikatu w Serwisie aukcyjnym oraz prześle informację w tym zakresie wraz z treścią 

zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika do kontaktu 

drogą elektroniczną i użyty przez Organizatora do rejestracji. Jeżeli do zmiany Regulaminu lub do 

odwołania aukcji dojdzie po rozpoczęciu II etapu aukcji, Organizator ogłosi ustnie treść dokonanej 

zmiany Regulaminu lub odwołanie aukcji wszystkim obecnym, w tym Uczestnikom aukcji.  

5. Organizator może unieważnić aukcję bez podawania przyczyn, a w szczególności jeżeli uzna,           

iż zostały naruszone zasady określone w Regulaminie, za co nie ponosi odpowiedzialności.  

6. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę Uczestników, jeżeli chociaż jeden Uczestnik przystąpi do 

aukcji i zaoferuje cenę sprzedaży obrazu zgodną z postanowieniami Regulaminu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, którym przy zachowaniu należytej 

staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, a w szczególności za 

zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej.  
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8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora 

szkody wynikające z użytkowania Serwisu aukcyjnego bądź niemożności jego użytkowania przez 

Uczestnika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, 

opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii lub 

systemu informatycznego.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych z przyczyn niezależnych 

od Organizatora, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów zasilania 

systemów telekomunikacyjnych lub z powodu opóźnień w działaniu operatora zapewniającego 

transmisję danych.  

10. Zwroty pisane w Regulaminie wielką literą lub zdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie 

nadane im w treści Regulaminu. Nazwy paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkowe.   

11. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                     

i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest 

jakakolwiek ingerencja w treść i integralność Regulaminu oraz jego bezprawne wykorzystywanie 

(w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, 

również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych  

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia „Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną” oraz przepisy prawa polskiego, w tym ustawa z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

  

  

Załączniki:  

Informacja o Administratorze danych osobowych  

  

  

Bielsko – Biała, dnia 17 sierpnia 2020 r.  

                

                                                    

                                             

                                                                                                                               Organizator  
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Załącznik do Regulaminu aukcji  

  

Informacja o Administratorze danych osobowych  

  

Klauzula informacyjna:   

Zgodnie przepisami 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:  

  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą  w Bielsku-

Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca NIP 937–000–61–46 oraz 

numer REGON 070490343, adres email pws@pwskonstanta.com.pl, numer telefonu (33) 815 70 53. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora: 

abi@pwskonstanta.pl, tel. (33) 815 70 53  

  

2. Cele i podstawy przetwarzania   

     Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:  

2.1. W celu realizacji Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminów - podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach 

umowy o świadczenie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                   

o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z Serwisu aukcyjnego na 

stronie www.pwskonstanta.pl, a także w związku z przystąpieniem i uczestnictwem w aukcji,    

w tym także w sposób zautomatyzowany;   

2.2. w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją 

prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów; obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   

2.3. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Usługobiorcy               

w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z Regulaminem świadczenia 

usług lub jakimkolwiek innym dokumentem, w tym Regulaminem szczegółowym, albo  w 

przypadku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustalenia odpowiedzialności, w przypadku 

korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminami, albo z naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

2.4. w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

RODO);  

3. Dane, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot 

przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu 

dostosowanym do danej podstawy. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy 

do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia 

lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania 

umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest 

uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.  

http://www.pwskonstanta.pl/
http://www.pwskonstanta.pl/
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4. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, 

z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, a także innym 

podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione 

naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji 

międzynarodowych.  

  

5. Informujemy, że przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,  

c) prawo do usunięcia Twoich danych   

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

f) prawo do przenoszenia danych,  

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,  

h) W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych  niezgodnie z prawem, jesteście Państwo 

uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.  

  

6. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W  celu 

wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mail pws@pwskonstanta.pl 

lub na adres ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała albo bezpośrednio w siedzibie 

Administratora.   

  

7. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową 

jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest 

możliwe zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, 

zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez PWS Konstanta S.A. – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.  

  

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO.  


