Wyprzedaż garażowa
Zapraszamy na wyprzedaż garażową organizowaną przez Bibliotekę Publiczną Bemowo.
Przejrzyj zakamarki, przynieś zalegające w nich rzeczy i daj im drugie życie – sprzedaj,
wymień, podaruj.
Wyprzedaż odbędzie się przed placówką Biblioteki Publicznej Bemowo przy ulicy Konarskiego
6 w dniu 5 czerwca 2022 roku w godzinach 11 – 15 (gotowość stanowisk 10.30)
W związku z sytuacją epidemiczną do stworzenia stoisk sprzedażowych zostaną dopuszczone
wyłącznie te osoby, które dostaną potwierdzenie po zgłoszeniu się na adres mailowy:
salekonarskiego@gmail.com
W wyprzedaży mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie prowadzą profesjonalnej
działalności handlowej.
Wystawienie stoisk odbędzie na terenie przylegającym do biblioteki. W związku z tym, że przy
samej bibliotece nie ma wielu miejsc parkingowych, sprzedający będą mogli podjechać (w
godzinach 9.30 - 10.00) na niewielki parking znajdujący się za budynkiem biblioteki,
rozładować towar i następnie przeparkować samochód w inne miejsce ( a tego na Osiedlu
Przyjaźń jest sporo i każdy znajdzie miejsce do zaparkowania). Wjazd na parking do
rozładunku będzie się odbywał na podstawie podania nazwiska lub nicku, którym posługujemy
się w korespondencji mailowej.
Prosimy zapoznać się z zasadami regulaminu:
Regulamin wyprzedaży garażowej organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Bemowo
1. W wyprzedaży mogą wziąć udział osoby chcące sprzedać rzeczy używane ( ubrania,
zabawki, książki, bibeloty, itp.)
2. Wystawca jest zobowiązany do wniesienia bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w
wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100) w terminie do dnia 03.06.2022 r. na
rachunek bankowy o nr 20 1030 1508 0000 0008 0488 0004
3. Wyprzedaż obejmuje tylko rzeczy używane. Firmy zajmujące się profesjonalną
sprzedażą nie mogą brać udziału w wyprzedaży.
4. Zabroniony jest handel przedmiotami:
 niebezpiecznymi (np. petardami),
 niedopuszczonymi do sprzedaży,
 wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe),
 których posiadanie jest niezgodne z prawem.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy, umowy zawarte
w trakcie imprezy oraz proponowane ceny.
6. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko, które po zakończeniu
sprzedaży powinien po sobie posprzątać.
7. Osoby nieletnie, chcące sprzedawać, powinny znajdować się pod opieką osoby
dorosłej.
8. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających.
9. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego
min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1 000 zł.
10. Sprzedaż odbywa się w godzinach 11:00 – 15:00.
11. Wystawcy mogą organizować własne stoiska od godziny 9.30 do godziny 10:30.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty oraz
oświadcza, że gromadzone dane są tylko doraźną bazą danych tworzoną tylko na
potrzeby projektu.
13. Organizator określa liczbę sprzedających. Na teren wyprzedaży zostaną wpuszczone
wyłącznie osoby, które dostały potwierdzenie udziału.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z
dnia 4 maja 2016 r.) _ dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka
Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców
Śląskich 17, 01-381 Warszawa („Administrator Danych”).
I.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję
na adres: Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa.
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw pod adresem e-mail: iod@e-bp.pl

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:
Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. udziału Pani/Pana w „wyprzedaży garażowej” organizowanej przez Bibliotekę
Publiczną Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców
Śląskich 17, 01-381 Warszawa;

2. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa,
wizerunku Pani/Pana utrwalonego podczas „wyprzedaży garażowej, w szczególności
we wszelkich materiałach informacyjnych, w tym stronach internetowych
https://bibliotekabemowo.pl, oraz portalach społecznościowych Administratora
Danych przez okres 5 lat.
Podstawą przetwarzania Pani\Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail:
iod@e-bp.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem.
V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1.

prawo do żądania dostępu do swoich danych;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane
osobowe można żądać ich usunięcia);

4.

prawo do przenoszenia danych;

5.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email:
iod@e-bp.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych.
VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Klauzula Informacyjna
na temat zdjęć/filmów upublicznianych
przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas spotkania pt.:
„Wyprzedaż garażowa”
będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których
może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Biorąc udział w spotkaniu uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie
i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń,
a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy
wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
ADMINISTRATOR:
Biblioteka Publiczna Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa.
CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach
podejmowanych lub wspieranych przez Bibliotekę Publiczną Bemowo m. st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa. Dane
te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej Biblioteki,
w mediach społecznościowych, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku
jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani
transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że
cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich
danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się
z Administratorem. Administrator umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail:
sekretariat@e-bp.pl lub drogą pocztową na adres: Biblioteka Publiczna Bemowo m. st.
Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa.
Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@e-bp.pl lub telefonicznie:
+48 602 384 179

