ZLECENIE LICYTACJI
VI Aukcja Dzieł Sztuki - 14 XII 2020
Tylko potwierdzone przez Dom Aukcyjny zlecenia są uwzględnianie przy licytacji
Zlecenie można wysłać na zlecenie@krakowskidomaukcyjny.pl
lub zdjęcie wypełnionego druku na 502 428 276
Imię i nazwisko 
ul.  nr domu  nr mieszkania 
kod pocztowy miasto 
e-mail 

Zlecenie licytacji z limitem
Zlecenia przyjmowane są tylko zgodnie z tabelą
postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty zlecenie zostanie obniżone do najbliższej kwoty
zgodnej z tabelą postąpień. Reprezentowanie w
licytacji do określonej kwoty limitu nie
gwarantuje, że w przypadku sprzedaży obiektu za
tę kwotę, wygrywającym jest osoba składająca
zlecenie. W przypadku dwóch lub więcej
zgłoszeń tej samej wysokości, Dom Aukcyjny
reprezentuje w licytacji Klienta którego zlecenie
zostało zgłoszone najwcześniej.
Zgoda na jedno postąpienie w górę w przypadku
wystąpienia innego zlecenia w tej samej
wysokości TAK | NIE *niepotrzebne skreślić

telefon

Licytacja telefoniczna oznacza zadeklarowanie co najmniej ceny wywoławczej

Zlecenia
numer
katalogowy

Autor

licytacja
telefoniczna
(tak/nie)

Maksymalna
oferowana kwota
( bez uwzględnienia
dodatkowych opłat)

[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych celem realizacji zlecenia [wymagane]
[] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych t.j. adresu e-mail oraz
numeru telefonu w celach marketingowych
(wysyłka newslettera, informacja o nowych
obiektach i aukcjach)
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne
do realizacji zlecenia. Dane podaję dobrowolnie i
mam prawo do ich usunięcia w każdym
momencie. Dane będą przetwarzane do czasu
odwołania zgody lub przez okres 10 lat od
zakończenia wykonania umowy lub przez czas
określony przepisami prawa. Mam prawo żądać
dostępu do moich danych, sprostowania lub
usunięcia, a także prawo skargi do organu
nadzorczego. Administratorem danych
osobowych jest Krakowski Dom Aukcyjny, marka
własna Firmy Attis Ryszard Lachman z siedzibą w
Krakowie przy ul. Starowiślnej 14. W sprawach
dotyczących przetwarzania danych prosimy o
kontakt daneosobowe@krakowskidomaukcyjny.pl

[]
Data i podpis składającego zlecenie

Krakowski Dom Aukcyjny
marka własna Firmy Attis Ryszard Lachman - NIP 6792695072, REGON 356681330

ul. Starowiślna 14, 31-032 Kraków
biuro@krakowskidomaukcyjny.pl

tel. +48 12 421 81 90
krakowskidomaukcyjny.pl

