Árverési szabályzat

I. Az árverés Szervezője és a Támogatott személye
1. Az árverés szervezője:
Civil út Alapítvány (székhely: 1112 Budapest, Olt utca 23.; nyilvántartási szám: 01-01-0012890,
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 19235475-1-43; a továbbiakban: Szervező)
Szervező elérhetőségei:
www.civilut.hu
https://www.facebook.com/civilutalapitvany/
e-mail: info@civilut.hu
2. Az árverés bevételének jogosultja:
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (székhely: 1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3.; nyilvántartási szám: 01-02-0008425, adószám: 18094433-1-42; statisztikai
számjel: 18094433-9319-517-01; a továbbiakban: Támogatott)

II. Részvételi feltételek
Az árverésen részvételre jogosultak (a továbbiakban: Résztvevő):
−
−
−

Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes
személy, továbbá belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy;
Aki/amely olyan Facebook profillal rendelkezik, amely saját, valós adatait tartalmazza;
Nem áll fent vele szemben a Szabályzatban foglalt kizáró ok.

Az árverésből a Szervező kizárhatja, aki
−
−

nem saját Facebook profiljával tesz ajánlatot, vagy az ajánlattételre valótlan profil felhasználásával
kerül sor, illetve valótlan adatokat ad meg;
az árverés menetét, illetve eredményét egyéb tisztességtelen módon befolyásolni törekszik.

A Résztvevő által megadott adatok helyességéért a Résztvevő maga tartozik felelősséggel, minden ezzel
járó következmény a Résztvevőt terheli.
III. Az árverés lebonyolításának szabályai
Az árverés időtartama: 2020. július 6. napja 10 óra 00 perctől július 11. napja 11 óra 15 percig.
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Az árverés időtartama alatt az árverésre bocsátott tárgyra a Civilút Facebook oldalán közzétett fényképe
alatt hozzászólás formájában lehet árajánlatot tenni. Érvényes licitnek akkor tekinthető a hozzászólás, ha
abban kizárólag a licit forintban kifejezett összege kerül feltüntetésre.
Szervező az árverésre bocsátott tárgynak a Civilút Facebook oldalán közzétett fényképe alatti hozzászólás
formájában történő licitálás lehetőségét 11:15 órakor lezárja. A lezárást követően a jótékonysági árverés
eredményét az élő stream videóadásban jelentik be.
A kikiáltási ár 20.000,- Ft, melyet a Szervező az árverésre bocsátott tárgy tekintetében az arról készült
fényképet tartalmazó bejegyzésben is feltüntet.
A licitlépcső: 10.000,- Ft
Érvénytelen a licit, ha az:
− nem, vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb mértékben haladja meg az előző árajánlatot;
− nem forintban kifejezett összeget tartalmaz;
− a hozzászólás a licit összegén túl egyéb információt is tartalmaz;
− egyéb okból hiányos;
A Résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes
ajánlatot tevő Résztvevő az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad.
Az árverés nyertesét a Szervező 1 munkanapon belül értesíti a nyertes ajánlatot tevő Résztvevő által
használt Facebook profilra küldött üzenettel.
A nyertes árajánlatnak megfelelő összeg átutalása közvetlenül a Támogatott részére történik a nyertes
kihirdetését követő 2 munkanapon belül, az utaláshoz szükséges adatokat a Szervező nyertes ajánlatot tevő
Résztvevő által használt Facebook profilra küldött üzenettel közli.
A licit tárgyának a nyertes Résztvevő részére történő átadásáról a Támogatott gondoskodik a nyertes
Résztvevővel előzetesen egyeztetett módon, a licit összegének Támogatott számláján történő jóváírását
követő 8 napon belül. A Szervező a nyertes Résztvevő Facebook-profilját a Támogatott részére a jelen
bekezdésben foglalt célból elektronikusan továbbítja.
Amennyiben a nyertes Résztvevő határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező
a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.
Résztvevők az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszik és egyúttal
hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes Résztvevőkről a licittárgy átvétele során fényképfelvétel készüljön, és
ezen felvételek a Szervező, valamint a Támogatott weboldalán, illetve Facebook oldalán közzétételre
kerüljenek a nyertes Résztvevő nevével, valamint lakcíme szerinti település feltüntetésével. Résztvevők
egyúttal tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglalt felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést
nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
Az árverés szabályszerűségének felügyeletére a Szervező kuratóriumának három tagjából álló bizottságot
állít fel, amely bizottság az árverés folyamatát figyelemmel kíséri, és az árverésről, valamint annak
eredményéről jegyzőkönyvet készít.
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IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
Jelen árverés adatkezelője a Szervező.
Elérhetősége: H-1112 Budapest, Olt u. 23. – info@civilut.hu
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.
Az adatkezelés jogalapja a Résztvevők önkéntes hozzájárulása személyes adataik kezeléséhez, amely
hozzájárulást a Résztvevők a licit megtételével adnak meg. Az árajánlat hozzászólás formájában való
elküldésével a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen szabályzatot elfogadja, egyúttal a személyes adatai
kezeléséhez a jelen szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul.
Az adatkezelés célja az árverés lebonyolítása a jelen szabályzatnak megfelelően. Az adatkezelés időtartama
a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig terjed. Szervező a nyertes
Résztvevőről készített fényépfelvételt, valamint a nyertes Résztvevő nevét és lakcím szerinti települése
megjelölését Facebook bejegyzés formájában, továbbá saját honlapján közzéteszi.
Az árverésen való részvétel önkéntes, a Résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy tájékoztatást kérjenek
személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti
elérhetőségein. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatai törlését kéri, úgy az árverésen a továbbiakban
nem vesz részt.
Szervező, mint adatkezelő a nyertes Résztvevő nevét és Facebook profiljának elektronikus elérhetőségét,
mint személyes adatait a Támogatott részére elektronikus úton továbbítja a licittárgy átvétele érdekében.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési
Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek
szerint a Résztvevő az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
V. Egyéb rendelkezések
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így
különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak
egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntésével kapcsolatban jogi úton eljárás nem
kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja
az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés
nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges
módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalán teszi közzé. Az árverésben résztvevők
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
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A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól az árverésben résztvevők és a Szervező felé az árverést
illetően. Az árverést a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon
nem áll kapcsolatban.
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