ZLECENIE LICYTACJI
AUKCJA RAZEM NA BIEGUNY MARZEŃ
Warszawa, 23 maja 2018 r., godz. 18
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja
telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl lub
fundacja@kaminski.pl, tel. 513 572 000) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za
wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BRE BANK S.A 04 1140 1137 0000 4878
8800 1013
Imię i nazwisko
___________________________________________________________________________
Dokładny adres
______________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail _____________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ______________________ Numer dokumentu tożsamości___________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o
dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń
przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana
licytacja telefoniczna

kwota

lub

Zlecenie licytacji z limitem
Za zgodą Fundacji Marka Kamińskiego pracownik SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując
jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia
innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA
połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Fundacji Marka Kamińskiego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania
nieprawdziwych danych Fundacja Marka Kamińskiego nie ponosi odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z u stawą z
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Fundacja Marka Kamińskiego,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Fundacja
Marka Kamińskiego, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
przez Fundacja Marka Kamińskiego,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Marka Kamińskiego Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi
prawo wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków
obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.
Imię i nazwisko _________________________________

data, podpis ________________________

