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OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRZEDMIOTU NA AUKCJĘ INTERNETOWĄ PROWADZONĄ  

NA PORTALU ALLEGRO NA RZECZ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY PRZEZ 

SZTAB NR __________ NA STRONIE aukcje.wosp.org.pl 

Przekazuję niżej opisany, będący moją własnością przedmiot, do Sztabu nr __________ z siedzibą przy 

ul. ____________________ w mieście ____________________ w celu wystawienia go, w moim imieniu, na aukcję 

charytatywną prowadzoną na rzecz 30. Finału WOŚP organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

(WOŚP) z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa, wpisaną 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. 

Rozumiem, że prawo własności przekazanego przedmiotu pozostaje przy mnie do chwili przejścia jego własności na 

Kupującego. Oświadczam również, że akceptuję warunki wystawienia przedmiotu aukcji z ceną wywoławczą 1 zł. (słownie: 

jeden złoty) oraz że w przypadku niezlicytowania przedmiotu, zostanie on przekazany na aukcje w ramach kolejnego Finału 

WOŚP lub (w przypadku nieopłacenia przez Kupującego) zostanie mi zwrócony. Akceptuję także fakt, że Fundacja WOŚP 

decyduje o tym, czy przekazany przedmiot zostanie zlicytowany na aukcjach prowadzonych na rzecz 30.Finału WOŚP.  

OPIS PRZEKAZYWANEGO PRZEDMIOTU 
Wypełnij CZYTELNIE – DOKŁADNIE TAKA TREŚĆ ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W TREŚCI AUKCJI 
(po opublikowaniu aukcji nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian) 

TYTUŁ AUKCJI (MAX 50 ZNAKÓW): 

                         

                         

W IMIENIU (jeśli przekazanie anonimowo wpisz „ANONIMOWO”: 

_____________________________________________________________________________________________ 

NA AUKCJĘ TRAFIA (jaki przedmiot/usługa): 

_____________________________________________________________________________________________ 

OPIS: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

WYPEŁNIJ, JEŚLI PRZEKAZUJESZ USŁUGĘ 

Konieczne jest podanie danych osoby do kontaktu w sprawie aukcji 

Imię i nazwisko: ___________________ 

Mail:    ___________________ 

Telefon:  ___________________ 

Ilość osób, które mogą brać udział w realizacji aukcji:     ___________________ 

Termin realizacji (do kiedy aukcja będzie możliwa do przeprowadzenia):  ___________________ 

Miejsce realizacji (konkretna lokalizacja, miasto, itp.):     ___________________ 

Kto pokrywa dodatkowe koszty realizacji, np. transport, nocleg:  

Darczyńca / Zwycięzca (*niepotrzebne skreślić) 

Po zakończeniu i opłaceniu aukcji skontaktujemy mailowo Podmiot (Darczyńcę) ze Zwycięzcą. Ustalanie realizacji 

aukcji należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia drogą mailową ze strony Sztabu z adresu: 

___________________ 

Oświadczam, że: 

1. Przekazany przeze mnie przedmiot nie pochodzi z przestępstwa i nie był przedmiotem obrotu w ramach 

„karuzeli podatkowej” 

2. Nie uczestniczę i nie biorę udziału w oszustwie podatkowym 

3. Przedmiot lub usługa, którą przekazuję nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

praw podmiotów trzecich w tym, w szczególności, praw własności intelektualnej. 

WYPEŁNIJ CZYTELNIE 

Imię i nazwisko: ___________________ 

Adres:   ___________________ 

Telefon:   ___________________ 

e-mail:   ___________________ 

Na jakie dane (imię i nazwisko) wypełnić podziękowanie? ______________________________ 

Data i podpis: ___________________________________ 

Uprzejmie informujemy, iż kwota uzyskana z aukcji winna zostać rozliczona jak każda sprzedaż, a co za tym idzie, 

zachodzi możliwość wystąpienia zobowiązań podatkowych. Jednocześnie kwota ta jest darowizną na rzecz 

Organizacji Pożytku Publicznego. 



WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 

RODO) informuję, iż 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest WOŚP z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c  w mieście Warszawa, kod pocztowy  
02-738; tel.: +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15;  

2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy -
dane.osobowe@wosp.org.pl; WOŚP wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: dane.osobowe@wosp.org.pl;  

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:  
a. wystawienia w Twoim imieniu przedmiotu na licytację oraz wysłania Ci podziękowań po zakończonych licytacjach, lub zwrócenia 

przedmiotu jeśli nie zostanie zlicytowany (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – czas przetwarzania do momentu przekazania przedmiotu 
zwycięzcy licytacji lub jego zwrotu,  

b. wypełnienia obowiązków prawnych w związku z licytacjami i rozliczeniem finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 
określony przepisami prawa, 

c. ochrony przed potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z tytułu przekazania i wystawienia przedmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – 
czas przetwarzania przez okres 10 lat do czasu przedawnienia roszczeń; 

4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, 
pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami; nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich 
celach; 

5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, z WOŚP korzysta z Microsoft 
Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online 
w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych 
osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:  oświadczenie o ochronie prywatności  
- https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement i umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)  
- https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/; 
w ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej 
lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu 
Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych; Microsoft realizuje coroczne audyty 
Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany  
i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem 

https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27;  

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 __________ 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, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wystawienia przedmiotów na aukcji 
przez WOŚP i Sztab nr __________ . 

Działając w imieniu Sztabu nr __________ potwierdzam przyjęcie przedmiotu do wystawienia na aukcje na rzecz 
30. Finału WOŚP (w imieniu składającego oświadczenie). 

 

 

Imię i nazwisko: ____________________ 

Data i podpis: ______________________ 
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