Formularz rejestracji klienta i zlecenia licytacji
Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania
dodatkowych kosztów.
ZLECENIE LIYTACJI Z LIMITEM

LICYTACJA TELEFONICZNA

Niniejszy formularz lmusi być dostarczony osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres: office@oksanabagriy.pl,
najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji przedstawiciel Organizatora ma prawo poprosić o podanie
pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, paszport); w przypadku
zleceń przesłanych mailem: w formie skanu takiego dokumentu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona, Nazwisko
seria i numer dowodu osobistego/paszport lub PESEL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny
ulica
nr domu/mieszkania
kod pocztowy
miejscowość
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Numer telefonu do licytacji
e-mail
Nr
katalogowy

Autor/tytuł

Maksymalna oferowana kwota (bez opłaty
aukcyjnej) lub licytacja telefoniczna [TEL.]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, liczy
się kolejność zgłoszeń. Zlecenie, które zostało złożonej najwcześniej, będzie reprezentowane przez przedstawiciela Organizatora podczas
aukcji.
W przypadku zleceń telefonicznych prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Organizatorzy aukcji nie ponoszą
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.
____________________________________________________________________________________________________________________

e-mail: office@oksanabagriy.pl
tel: +48 500 777 240
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

OSWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam że:
 Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu.
 Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem aukcji.
 Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, że
administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, ul. Makolągwy
21 m. 1, 02-670 Warszawa (KRS 0000218418), dalej „Administrator”).

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Na przetwarzanie moich danych osobowych w celach składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazany przez ze
mnie adres korespondencyjny materiałów promocyjnych i handlowych o produktach i usługach Fundacji.

Należność za zakupione obiekty proszę wpłacić:
 Przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813
 Gotówką, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, lub kartą płatniczą podczas Aukcji w Muzeum
Narodowym w Warszawie.
___________________________________
podpis Uczestnika aukcji

