OGŁOSZENIE I WARUNKI AUKCJI
1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk z siedzibą w
Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON
147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych na aukcji lub jako
pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem tych przedmiotów
(Sprzedającym) a licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator będzie
Sprzedającym.
3. Aukcja odbywa się w internecie za pośrednictwem strony licytacji
www.aukcjamonet.pl
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z
zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji. Akceptując warunki aukcji Kupujący wyraża
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swych danych osobowych w celach związanych z
przygotowaniem, przebiegiem aukcji oraz jej obsługą poaukcyjną, na zasadach określonych w
aktualnie obowiązujących przepisach, regulujących ochronę danych osobowych.
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli
maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty po
przekroczeniu limitu nie będą akceptowane.
6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej
Licytującym.
7. Klienci biorący udział w aukcji stacjonarnej zgadzają się na przedstawienie Organizatorowi
dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego.
Okazanie dokumentu tożsamości będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.
8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub chcący licytować na
żywo (on-line), zobowiązani są do wpłaty na firmowe konto bankowe wadium w wysokości
20% ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od
żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób trzecich. W przypadku, gdy
licytowane przedmioty nie są własnością Organizatora aukcja przeprowadzana jest na
zlecenie i na rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym lub przez
pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób trzecich lub instytucji mogą
wziąć udział w aukcji pod warunkiem przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
11. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami startowymi. Każdy
przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
12. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana przez Organizatora
wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją Autentyczności wystawianą przez Antykwariat
Numizmatyczny Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do obrotu
tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w przypadku, gdy nie występuje wraz
z opisanym w nim przedmiotem. Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą
jakichkolwiek urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji
Autentyczności.
13. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed rozpoczęciem aukcji,
dlatego będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie
zastrzeżenia dotyczące cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu
przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed rozpoczęciem aukcji. Z
chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

14. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę drogą faksu, w formie
elektronicznej przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na
stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać
wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają
być licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych
przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.
15. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane do trzech miesięcy przed
aukcją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z
wyższymi
notami.
16. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku znaczącej
niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu na
www.aukcjamonet.pl
17. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę aukcyjną w
wysokości 15% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera podatek VAT.
18. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty
powiększonej o opłatę aukcyjną (łącznie dalej zwanymi: Wynagrodzenie) oraz opłacenia
wszelkich kosztów związanych z wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności
(prowizje bankowe oraz systemów płatności internetowych). Kupujący dokonuje wyboru
przewoźnika na własną odpowiedzialność.
19. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny startowej przedmiotu
przed zakończeniem aukcji.
20. Licytowane przedmioty mogą posiadać cenę minimalną. Jest to najniższa kwota, za którą
może być sprzedany przedmiot. Jej wysokość jest ustalana przez Sprzedającego i stanowi
informację poufną. Przedmioty, których licytacja zakończyła się poniżej ceny minimalnej nie
zostają sprzedane. Organizator aukcji bezpośrednio po zamknięciu licytacji informuje, czy
cena minimalna została osiągnięta, czy też sprzedaż zależy od akceptacji uzyskanej ceny
przez Sprzedającego. Sprzedający może zaakceptować uzyskaną cenę w terminie 7 dni od
zakończenia licytacji. W przypadku braku akceptacji nie dochodzi do umowy sprzedaży
przedmiotu.
21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:
Cena od Cena do Przebicie o
200 zł 10 zł
200 zł 500 zł 20 zł
500 zł 1000 zł 50 zł
1000 zł 2000 zł 100 zł
2000 zł 5000 zł 200 zł
5000 zł 10000 zł 500 zł
10000 zł 50000 zł 2000 zł
50000 zł 100000 zł 5000 zł
100000 zł 10000 zł
22. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator
ma prawo ponownie wywołać cenę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób
biorących udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
23. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w katalogu jest
zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie Złotych Polskich w terminie 7 dni od
dnia licytacji. Należność powinna zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany
poniżej numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty za wylicytowane
przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy
sprzedaży lub naliczać odsetki za każdy dzień zwłoki.

24. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za wylicytowane przedmioty na
mocy umowy pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie
określony.
25. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu po dokonaniu
całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób trzecich Organizator nie
odpowiada za wady fizyczne i prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad
prawnych i fizycznych wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu polskiemu i zostały sporządzone w
języku polskim i angielskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści
warunków sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą ma wersja
polska.
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:
Numer konta PLN:
87 1240 6292 1111 0010 6046 2106
Numer konta EURO: PL85 1240 6292 1978 0010 6046 2151
Numer konta USD:
PL68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
SWIFT: PKOPPLPW
29. Zgodnie z przepisami:
– art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2187) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym,
których wartość jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe po
uzyskaniu jednorazowego pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego,
– art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.
720) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za
kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,
– ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1049) –
Organizator jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
-ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art.
23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania niniejszego ogłoszenia i
warunków aukcji do dnia aukcji.
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania,
powielania oraz rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO/GDPR)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, iż:
1.
Administratorem danych osobowych Użytkowników, tj. osób, które
zarejestrowały konto w serwisie Aukcjamonet.pl na
potrzeby licytacji
organizowanej za pośrednictwem serwisu Aukcjamonet.pl jest Antykwariat
Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa,
NIP 113-271-52-51,
2.
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk informuje, iż do kontaktu z
inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej:
niemczyk@niemczyk.pl
3.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
•
założenia i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie Aukcjamonet.pl, świadczenia
usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Aukcjamonet.pl oraz związanych z
organizacją, przeprowadzeniem aukcji oraz obsługą po aukcyjną aukcji organizowanej w
serwisie Aukcjamonet.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem
serwisu serwisie Aukcjamonet.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
założenia konta i udziału w aukcji
•
prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,
•
bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i
dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym
zamówieniem,
•
zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków przez Antykwariat
Numizmatyczny - Michał Niemczyk wynikających z przepisów prawa,
•
stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana
potrzeb, czyli profilowanie,
•
rozpatrywania reklamacji,
•
badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
•
kontaktu z Użytkownikiem serwisu,
podstawą prawną przetwarzania przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk
danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt 3 jest:
•
wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest
Użytkownik,
•
prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)
- w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku
odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu
bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze
świadczonych usług,
•
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w
sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody
na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie
danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego),
dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał
Niemczyk:

•
podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których
realizowana jest dostawa zakupionych monet lub korespondencji,
•
odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na
podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek
udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk nie przetwarza szczególnych kategorii
danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń
prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk nie przekazuje danych osobowych
Użytkowników do państw spoza Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy
Uczestnikiem a Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk w zakresie realizacji
zamówienia oraz na czas uczestnictwa w aukcji. Dodatkowo na wypadek wystąpienia
roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz z udziałem Użytkownika w aukcji
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie przetwarzała dane Użytkownika
przez okres 10 lat od dnia zakończenia aukcji
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Antykwariat Numizmatyczny - Michał
Niemczyk udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika,
ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta,
złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Aukcji i realizacji tych umów
przez Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk
Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia za
pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem aukcjamonet.pl. W pozostałym
zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.
W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej, zgody, Antykwariat
Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika
przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na
podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia). Po
wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Użytkownika
na podstawie jego danych osobowych i historii zakupowej, a także dotychczasowego
korzystania z serwisu niemczyk.pl/sklep. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby
przygotowania oraz zaprezentowania Użytkownikowi indywidualnej oferty marketingowej,
dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Użytkownik który wyrazi zgodę, o
której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk oferty handlowe sporządzone przy

uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii
zakupowej.
W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną, Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk może
przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie
informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email. Ponadto, w przypadku
wyrażenia przez Użytkowania dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.
1907 ze zm.), Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk będzie mógł korzystać z
telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,
Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc
odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji
dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed
jej cofnięciem.
Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018. W związku z
potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian
regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki
Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy
Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.
Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że
traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.

