
Regulamin przeprowadzenia licytacji z przeznaczeniem uzyskanych środków finansowych na WOŚP 

 

1. Organizatorem licytacji, z których uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na WOŚP 

jest Politechnika Warszawska.  

2. Licytacje odbędą  się w dniu 29 stycznia 2023 roku w Małej Auli PW, podczas 31. finału WOŚP, 

w godzinach 14.00-16.00. 

3. W licytacjach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie.  

4. Przedmiotem licytacji są atrakcje związane z Politechniką Warszawską. 

5. Organem nadzorującym licytacje jest komisja w składzie:  

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

2) dr Jolanta Ewartowska, Kanclerz PW; 

3) dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni 

6. Środki finansowe zebrane we wszystkich licytacjach przeznaczone będą na WOŚP.  

7. Dla każdej z atrakcji prowadzona będzie odrębna licytacja.  

8. Licytowane przedmioty opisane są na stronie www.pw.edu.pl/WOSP oraz innych w 

materiałach udostępnionych przez Organizatorów.  

9. Politechnika Warszawska ustala minimalną kwotę startową dla każdej atrakcji umieszczonej 

pod określoną pozycją. 

10. Zwycięzcami licytacji zostają osoby oferujące najwyższą kwotę za daną atrakcję dla każdej z 

licytacji.  

11. Organizator wymaga dokonania przez Zwycięzcę licytacji wpłaty  w terminie do 15 minut po 

zakończeniu danej licytacji poprzez wpłatę gotówki do puszki znajdującej się w Małej Auli PW 

lub wpłatę do eSkarbonki Politechniki Warszawskiej. 

12. W przypadku wpłaty do eSkarbonki należy przedstawić Komisji dokument elektroniczny 

potwierdzający wpłatę. 

13. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w określonym czasie zwycięzcą licytacji danej atrakcji 

zamieszczonej pod określoną pozycją zostanie osoba, która zadeklarowała kolejną co do  

wysokości kwotę. Zasady określone w pkt 11 i 12 mają odpowiednie zastosowanie. 

14. Dokumentem potwierdzającym zakup wylicytowanej atrakcji będzie paragon fiskalny. 

Politechnika Warszawska nie wystawia faktur VAT do rozliczenia transakcji związanych z 

licytacją. 

15. Odbiór przedmiotu licytacji jest możliwy osobiście w dzień licytacji, wskazany w pkt 2, po 

potwierdzeniu wpłaty. 

16. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpłaconej tytułem licytacji.  

17. Nie ma możliwości zwrotu wylicytowanej atrakcji. 

18. Przystąpienie do udziału w licytacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

który znajduje się na stronie www.pw.edu.pl/WOSP. 

19. 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.  

https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Podstawowe-jednostki-organizacyjne/Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska/Katedra-Ochrony-i-Ksztaltowania-Srodowiska/Profesorowie-uczelni/Miroslaw-Szylak-Szydlowski-prof.-uczelni
http://www.pw.edu.pl/WOSP
http://www.pw.edu.pl/WOSP


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 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. 

mailto:iod@pw.edu.pl

