Regulamin licytacji na najbardziej hojnego darczyńcę wśród słuchaczy Antyradia
„WOŚP 2018 – 13 stycznia”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem licytacji na najwyższą darowiznę finansową na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (zwanej dalej także licytacją) jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, adres: ul.
Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS
0000030897 .
2. Zwycięzca licytacji przekaże zadeklarowaną przez siebie kwotę darowizny na rzecz Organizatora,
który przeznaczy ją w całości na cel zbiórki 27. Finału WOŚP, jakim jest wyrównanie szans w leczeniu
noworodków.
§2
Przedmiot licytacji
1. Przedmiotem licytacji jest dokonanie jak najwyższej darowizny finansowej na rzecz zbiórki 27.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoba, która zadeklaruje największą wartość
darowizny, w nagrodę otrzyma złote serduszko WOŚP z nr 016.
§3
Uczestnicy licytacji
1.Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
2.Warunkiem udziału w licytacji jest podanie danych osobowych-imię i nazwisko, miejsce i adres
zamieszkania w momencie przystąpienia do licytacji.
§4
Przebieg licytacji
1. Licytacja odbędzie się 13 stycznia 2018 r., na antenie Antyradia, w kolejnych audycjach, w godz. od
8.00 do 21.40.
2. Proponowane wartości darowizn będzie można deklarować w czasie trwania audycji.
3. Słuchacze będą mogli przekazywać propozycje wysokości darowizny drogą telefoniczną, zgłaszając
swoje deklaracje pod nr telefonu 321 321 666 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
4. Składając propozycje kwot darowizn, słuchacze podają za każdym razem proponowaną kwotę oraz
imię i nazwisko licytującego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Oferta darowizny zgłaszana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdej
deklaracji prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).

6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą deklarację
darowizny na rzecz WOŚP.
7. Najwyższa złożona deklaracja przekazania darowizny staje się wiążąca z chwilą zakończenia
licytacji, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie. Zgłoszenie deklaracji
darowizny jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu na siebie obowiązku przekazania darowizny
na konto Fundacji WOŚP w terminie nie dłuższym niż do 21 stycznia 2019 r.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia zadeklarowanej kwoty darowizny wraz z
odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych wartości
darowizny pierwszeństwo ma propozycja zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania
telefonu).
11. W przypadku nie wpłacenia zadeklarowanej kwoty darowizny w określonym w ust 7 terminie
przez osobę, która złożyła najwyższą propozycję i nie skorzystania przez Organizatora z prawa
wskazanego w ust 8, prawo do otrzymania nagrody przechodzi na następnego uczestnika licytacji,
który złożył drugą co do wartości propozycję darowizny.

12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy licytacji może zostać podane na antenie Antyradia oraz na
stornie internetowej www.antyradio.pl.
13. Poprzez przystąpienie do licytacji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu.

§5
Przekazanie darowizny i wręczenie nagrody za zwycięstwo w licytacji
1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłacenia deklarowanej przez siebie darowizny na rzecz
WOŚP zgodnie z zapisem § 4 ust 7, na wskazany rachunek bankowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy:
NUMER KONTA 27. Finału: 56 1140 1010 0000 5244 4400 1027

Oddział Korporacyjny Warszawa
mBank S.A.
ul. Królewska 14
00-950 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na rzecz 27. Finału WOŚP”.
2. Przekazanie nagrody za zwycięstwo w licytacji nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Zwycięzcę
wpłaty na podane konto.

3. Szczegóły dotyczące sposobu przekazania nagrody zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.
4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania nagrody za zwycięstwo w licytacji do 15 lutego
2019 r.

§6
Przetwarzanie danych
Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail:
reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za
pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:
CELE
przeprowadzenie
licytacji
(zgłoszenia do licytacji w tym
wyłonienia zwycięzcy licytacji),
obsługa zwycięzcy licytacji, w tym
publikacji
wyników
licytacji,
ogłoszenia zwycięzcy, wydania
przedmiotu
licytacji,
obsługi
reklamacji dotyczących licytacji)
obrona
przed
roszczeniami
(ustalenie, dochodzenie i obrona w
razie zaistnienia roszczeń)

PODSTAWA PRAWNA
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie
jest
niezbędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych
interesów realizowanych
przez administratora)

OKRES PRZECHOWYWANIA
przez czas trwania licytacji, i
kolejne 6 miesięcy od daty
ogłoszenia wyników licytacji lub
do momentu wyrażenia sprzeciwu
przez osobę, której dane dotyczą

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie
jest
niezbędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych
interesów realizowanych
przez administratora)

przez czas trwania licytacji, a po
zakończeniu licytacji przez okres
określony przepisami dotyczącymi
dochodzenia roszczeń, oraz do
czasu zakończenia ewentualnego
postępowania w tym zakresie;

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z wydaniem przedmiotu licytacji: kurier, Poczta Polska; usługodawcy, którzy wykonują na rzecz
Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku
podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w licytacji lub brak możliwości otrzymania
przedmiotu licytacji. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści
regulaminu licytacji, jest warunkiem uczestnictwa w licytacji lub odbioru przedmiotu licytacji a brak
możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w licytacji
lub brak możliwości otrzymania przedmiotu licytacji.

§7

Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Eurozet Radio Sp. z o.o., ul. Żurawia 8 , 00-503
Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

