
 

 

Regulamin przeprowadzenia licytacji  

z przeznaczeniem uzyskanych środków finansowych na cel charytatywny 

 

 

1. Organizatorem licytacji, z której uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na cel 

wskazany w pkt 4, jest Politechnika Warszawska. 

2. Przedmiotem licytacji są 4 reprodukcje zdjęć autorstwa dr. hab. inż. arch. Krzysztofa 

Koszewskiego, Dziekana Wydziału Architektury, w formacie 50 x 75 cm, oprawione. 

3. Organem nadzorującym licytacje jest komisja w składzie:  

1) dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, Dziekan Wydziału Architektury; 

2) prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich; 

3) mgr Krzysztof Szymański, Rzecznik Prasowy. 

4. Środki zebrane w licytacjach przeznaczone będą na pomoc Ukrainie, poprzez przekazanie ich 

na zbiórkę prowadzoną przez Politechnikę Warszawską za pośrednictwem platformy 

zbieram.pl. Docelowo wszystkie zebrane środki zostaną przekazane Narodowemu Bankowi 

Ukrainy po zakończeniu licytacji. 

5. W licytacjach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie. 

6. Wszystkie licytacje zaczynają się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz.  9.00 i będą trwać do dnia 

20 kwietnia 2022 r. do godz. 9.00. 

7. Dla każdej reprodukcji zdjęcia prowadzona będzie odrębna licytacja. 

8. Przedmioty licytacji opisane będą na stronie www.pw.edu.pl oraz dostępne do obejrzenia w 

holu wejściowym Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. 

9. Każda reprodukcja zdjęcia będzie odpowiednio oznaczone w celu prawidłowego licytowania. 

10. Politechnika Warszawska ustala minimalną kwotę startową dla każdej reprodukcji zdjęcia 

wynoszącą 200 zł. 

11. Wiadomość w formie email, zawierającą zadeklarowaną  wysokość kwoty wraz z oznaczeniem 

licytowanej reprodukcji zdjęcia należy wysyłać na adres email rzecznik@pw.edu.pl. 

12. Na stronie www.pw.edu.pl do godziny 9.00, w każdym kolejnym dniu roboczym będzie się 

pojawiała aktualizacja zawierająca informację, jaka jest aktualnie najwyższa zdeklarowana 

kwota za przedmiot licytacji. Kwota ta stanowi wartość odniesienia dla kolejnych licytujących 

w danym dniu. 

13. Po zakończeniu licytacji, komisja sporządza protokół podsumowujący licytacje i wskazuje w 

nim zwycięzcę licytacji, odrębnie dla każdej reprodukcji zdjęcia. 

14. Zwycięzcami zostają osoby oferujące najwyższe kwoty za reprodukcje zdjęć dla każdej z 

licytacji. 

15. Zwycięzca danej licytacji zostanie poinformowany o wylicytowaniu reprodukcji zdjęcia za 

najwyższą kwotę  wyłącznie drogą email, na adres zwrotny licytującego. 

16. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do wpłacenia zadeklarowanej kwoty na zbiórkę 

Politechniki Warszawskiej prowadzoną pod adresem internetowym: 

https://zbieram.pl/9xkf344. 

17. Potwierdzenie wpłaty należy przekazać w formie elektronicznej, w postaci dokumentu 

bankowego (potwierdzenia przelewu), w formacie pdf, przesyłając go na adres 
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rzecznik@pw.edu.pl, w ciągu 24 godzin od momentu wysłania przez organizatora wiadomości 

o wylicytowaniu reprodukcji zdjęcia za najwyższą kwotę.  

18. W przypadku, gdy po upływie terminu, wskazanego w pkt 17, komisja stwierdza  brak wpłaty, 

dokonuje w protokole adnotacji o anulowaniu decyzji wskazującej zwycięzcę, jednocześnie 

wskazując odpowiednio kolejną osobę, która zadeklarowała najwyższą kwotę w licytacji. W 

tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w  pkt   15 - 17  Regulaminu. 

19. Warunkiem wydania przedmiotu licytacji zwycięzcy jest przesłanie organizatorowi 

potwierdzenia, o którym mowa w pkt 17 Regulaminu. 

20. Odbiór przedmiotu licytacji jest możliwy osobiście, w Gmachu Głównym Politechniki 

Warszawskiej, p. 148. 

21. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpłaconej tytułem licytacji na zbiórkę, o której mowa w pkt 

16.  

22. Nie ma możliwości zwrotu wylicytowanej reprodukcji zdjęcia. 

23. Przystąpienie do udziału  w licytacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

24. Zgodnie z art. 13 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika 

Warszawska informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą 

przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.  

2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się 

z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, 

adresu e-mail, a w przypadku wygrania przez Panią/Pana licytacji, danych osobowych 

zawartych w dokumencie bankowym, o którym mowa w punkcie 17 Regulaminu. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu uczestnictwa w 

licytacji z przeznaczeniem uzyskanych środków finansowych na cel charytatywny – 

podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką 

przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do 

przenoszenia danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

8) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 

którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie 

uniemożliwia Pani/Panu uczestnictwo w licytacji. 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do momentu przekazania 

środków finansowych na zbiórkę finansową prowadzoną przez Politechnikę Warszawską 
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na platformie Zbieram.pl oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

12) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym 

Małgorzata Dudkiewicz 

radca prawny 

      8 kwietnia 2022 r. 



 

 

 

 

 

 
 

 


