REGULAMIN AKCJI RADIOWEJ w dniu 18 grudnia 2020 r. w Radio Katowice
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki Akcji Radiowej organizowanej przez
Polskie Radio Katowice i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów” w Katowicach dnia 18 grudnia 2020 roku, zwanej dalej „Akcją”.
2. Miejscem publikacji niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest
strona internetowa Stowarzyszenia www.anioly24.pl
§2
Organizatorzy
Organizatorami Akcji są:
1) Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” S.A. z
siedzibą w Katowicach (40-953), przy ul. Ligonia 29, wpisane do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000139719, NIP
6340020312, zwane dalej „Radio Katowice”;
2) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z siedzibą
w Katowicach (40-061), przy ul. Andrzeja 12a, wpisane do rejestru stowarzyszeń i
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonych
przez
Sąd
Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000009221,
NIP 6342424781, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
§3
Cel i przedmiot Akcji
1. Akcja prowadzona będzie w formie zbiórki publicznej prowadzonej przez
Stowarzyszenie oraz w formie licytacji przedmiotów darowizny, w dniu 18 grudnia
2020 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00 na żywo na antenie Radia Katowice.
2. Zbiórka publiczna prowadzona jest na podstawie zgłoszenia dokonanego Ministrowi
właściwemu do spraw administracji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Wszystkie informacje
dotyczące zbiórki znajdują się na portalu zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl
– nr zbiórki Stowarzyszenia: 2015/2368/OR.
3. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przeznaczone na cele statutowe
Stowarzyszenia.
§4
Uczestnicy Akcji
1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do
czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie, posiadające zgodę
przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Akcji.
2. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego
Regulaminu.
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§5
Przedmioty przeznaczone na Licytację
Przedmioty przeznaczone na organizowaną w ramach Akcji licytację przedstawione
są w formie zestawów.
Zdjęcia i opisy zestawów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.anioly24.pl, na profilu społecznościowym Facebook Stowarzyszenia oraz na
stronie internetowej Radia Katowice: www.radio.katowice.pl.
Każdy z przedmiotów przeznaczonych do licytacji jest opisany, jak również posiada
indywidualny kod (np. Zestaw nr 1).
Lista wraz z opisem jak i oznaczeniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Cena wywoławcza każdego przedmiotu wynosi:
- dla Zestawu nr 1 – 500,00 zł.
- dla Zestawu nr 2 – 200,00 zł.
- dla Zestawu nr 3 – 60,00 zł.
- dla Zestawu nr 4 – 300,00 zł.
- dla Zestawu nr 5 – 200,00 zł.
§6
Przebieg Licytacji
Dnia 18 grudnia 2020 roku, w godzinach trwania Akcji w Radiu Katowice Uczestnicy
będą mogli wziąć udział w Licytacji poprzez zadeklarowanie konkretnej kwoty
pieniężnej
oferowanej
za
dany
przedmiot
w
następujący
sposób:
a)telefonicznie w godzinach 10.00 – 14.00 pod nr telefonu: (+48) 32 205 10 22 (koszt
połączenia uzależniony od taryfy operatora), przy czym zgłoszenia telefoniczne
dokonane po godzinie 14.00 nie będą brane pod uwagę.
b) za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 10.00 – 14.00 wysłanej na
nr telefonu: 515 297 458 (koszt uzależniony od taryfy operatora), z zastrzeżeniem,
że zgłoszenia sms wysłane po godzinie 14.00 nie będą brane pod uwagę.
Składając swoją ofertę telefonicznie, Uczestnik zobowiązany jest podać: numer
zestawu lub jego opis, deklarowaną kwotę wyrażoną w PLN, swoje imię i nazwisko
(ewentualnie reprezentowaną osobę prawną) oraz telefon kontaktowy. Na prośbę
osoby obsługującej Licytację ze strony Organizatora, Uczestnik może być również
poproszony o podanie adresu zamieszkania.
W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em należy podać: numer zestawu,
deklarowaną kwotę wyrażoną w PLN, np. Zestaw nr 1 – 200 zł. Następnie dane
Uczestnika będą weryfikowane telefoniczne przez osoby obsługujące Licytację.
Dokonana weryfikacja telefoniczna jest potwierdzeniem udziału w Licytacji.
W celu potwierdzenia udziału Uczestnika w danej Licytacji, Osoby obsługujące
Licytację mogą kontaktować się telefonicznie z Uczestnikiem, który zaoferował
najwyższą cenę w danej Licytacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku trzykrotnej
nieudanej próby połączenia się z tym Uczestnikiem w czasie pół godziny nastąpi jego
wykluczenie z Licytacji, chyba że Uczestnik zgłaszając się do Licytacji zastrzeże, iż
kontakt z nim w określonym czasie może być utrudniony. W takiej sytuacji najwyższą
ofertą staje się druga z najwyższych ofert w danej Licytacji.
SMS nie spełniający wymogów, określonych w ust. 3 nie będzie stanowił skutecznego
wysłania zgłoszenia do Licytacji.

6. Aktualne informacje o ofercie najwyższej podawane są na bieżąco na antenie
Programu Radia Katowice w czasie trwania audycji, podczas której Licytacja jest
prowadzona.
7. Kwota postąpienia oferowana przez Uczestników będzie jawna dla innych
Uczestników. O każdym przebiciu dotychczasowej najwyższej kwoty prowadzący
audycję będzie informował słuchaczy na antenie podając imię oraz miasto
pochodzenia osoby, która daną ofertę złożyła i nr zestawu lub jego opis, a w
przypadku osoby prawnej – jej nazwę, miasto w którym ma siedzibę ewentualnie
dane osoby reprezentującej ten podmiot oraz nr zestawu lub jego opis.
8. Licytację danego przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia
licytacji zadeklaruje najwyższą cenę oraz uzyska przybicie prowadzącego Licytację.
9. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego
Licytację, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy
na antenie Programu Radia Katowice w momencie zakończenia Licytacji, i o czym
niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu
Uczestnik Aukcji, na rzecz którego dokonano przybicia. Przybicie jest ustnym
oświadczeniem woli prowadzącego Licytację o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej
w toku Licytacji za dany przedmiot.
10. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą i trzecią najwyższą cenę przestaje wiązać
po terminie 28 grudnia 2020 r.
11. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch Uczestników danej Licytacji
jednakowych ofert w stosunku do tego samego zestawu, pierwszeństwo ma oferta
zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
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§7
Zapłata oraz wydanie wylicytowanego przedmiotu
Uczestnicy, na rzecz których dokonano przybicia w danych licytacjach zobowiązani
są do wpłacenia zaoferowanej kwoty do dnia 28 grudnia 2020 roku.
Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Dom
Aniołów Stróżów” prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. tj. 36 1050 1214 1000
0022 4957 0207, w tytule przelewu należy wpisać „Licytacja Radio Katowice –
Zestaw nr (podając właściwy numer zestawu)”.
W przypadku niewpłacenia zaoferowanej ceny przez Uczestnika, który wygrał
licytację w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa z tym Uczestnikiem ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 3, Organizator telefonicznie
zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do
wysokości ofertę w Licytacji danego zestawu.
Wylicytowane przedmioty mogą zostać osobiście odebrane przez Zwycięzców
Licytacji lub wysłane, na koszt Stowarzyszenia, na wskazany przez Uczestnika adres
pocztą kurierską w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wystawi Zwycięzcom Licytacji potwierdzenie, które
zostanie przesłane wraz z wylicytowanym przedmiotem.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 nieodebrane przedmioty
pozostaną własnością Stowarzyszenia.
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§8
Dane osobowe
Organizatorzy informują, że 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej
zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
Akcji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW
STRÓŻÓW” z siedzibą w Katowicach, przy ul. Andrzeja 12a, wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009221, numer REGON 277553974, NIP 634 24 24 781,
mający status organizacji pożytku publicznego.
Uczestnicy Akcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail Uczestnika lub osoby
reprezentującej osobę będąca Uczestnikiem, a w przypadku konieczności wysłania
Przedmiotu także adres do korespondencji.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest
wymagane do udziału w Akcji.
Uczestnik przystępując do Licytacji, wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
Do zakończenia danej licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Akcji wysyłając na adres e-mail daneosobowe@anioly24.pl wiadomość o temacie
"Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać
nazwę Akcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować:
- mailowo: w.gorecki@av-biurorachunkowe.pl lub daneosobowe@anioly24.pl
- telefonicznie: 32 2517 533
- korespondencyjnie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów
Stróżów”, 40-061 Katowice ul. Andrzeja 12a
- kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący: email: w.gorecki@avbiurorachunkowe.pl oraz tel. 602 597 030
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez
Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z
realizacją Akcji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Akcji, a
także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
11. Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administratorzy nie będą podejmowali
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.
13. Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za
skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
§9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Stowarzyszenia.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpływu. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
nadania listu.
§ 10
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy
Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące aukcji.
2. W związku z przebiegiem Aukcji z Akcji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
przedłużenia czasu trwania Aukcji z Akcji oraz terminów poszczególnych Licytacji.
3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie stosowania Regulaminu,
poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na
siedzibę Radia Katowice.

