
 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRZEDMIOTU NA AUKCJĘ INTERNETOWĄ PROWADZONĄ 

PRZEZ SZTAB N 973. NA STRONIE aukcje.wosp.org.pl  

 

Przekazuję niżej opisany będący moją własnością przedmiot, do sztabu nr 973 z siedzibą przy ul. Kościuszki w 

mieście  Busku-Zdroju, w celu wykorzystania podczas aukcji internetowej, prowadzonej na rzecz Fundacji 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c         (02-738) Warszawa wpisanej 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 

KRS 0000030897. Jednocześnie oświadczam, iż prawo własności przekazanego przedmiotu pozostaje przy mnie 

do chwili przejścia jego własności na Kupującego. Oświadczam również, że akceptuję warunki wystawienia 

przedmiotu na aukcji oraz, że w przypadku niezlicytowania przedmiotu, zostanie mi on zwrócony.  

OPIS PRZEKAZYWANEGO PRZEDMIOTU  
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W przypadku aukcji usługowej konieczne jest podanie danych osoby odpowiedzialnej za realizację aukcji:  

(imię, nazwisko oraz mail zostaną opublikowane w treści aukcji): 

Imię i nazwisko:    ………..………………………………  

Mail:                       …………………………………………  

Telefon:                 ………………………………………… 

 

Sztab 973 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż: 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Sztab 973 z siedzibą  
przy ul. Kościuszki 1, tel.:608529792 

2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy pisać na adres mailowy  
grazka_busko@interia.pl 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a),  
w celu przekazania przedmiotu do wystawienia na aukcje finałowe Fundacji WOŚP, 

4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy SZTABU NR 973w zakresie świadczonych 
przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z 
Twoich danych  w swoich celach. 

http://www.aukcje.wsop.org.pl/


5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
6) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz,  

iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wystawienia przez SZTAB NR 973 w Twoim 
imieniu przedmiotu na aukcję finałową. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości wystawienia przedmiotu; 

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wystawienia przedmiotów na aukcji przez SZTAB Nr 973 

 

Data i podpis  ……………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………… 

Adres   ……………………………………………………… 

Telefon   ……………………………………………………… 

E-mail   ……………………………………………………… 

 

 

Przekazanie: anonimowo  /  imiennie (*niepotrzebne skreślić)  

 

 


