ZL E CE NIE L I CY TAC JI
AUKCJA SZTUKI INWESTYCYJNEJ
Warszawa, 23 CZERWCA 2022 r., godz. 19:00
Imię i nazwisko
Adres
Telefon, fax, e-mail
NIP

PESEL

Nr dowodu osobistego
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 lub pocztą: w
formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
ToTuart będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy ToTuart 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej ToTuart opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o
opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) 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 ToTuart nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w ToTuart, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu ToTuart jest
uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania oraz jakie prawa w
związku z tym mi przysługują.

Imię i nazwisko

data, podpis

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ToTuart moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie informacji o ofertach i
wydarzeniach organizowanych przezTotuart, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez ToTuart.

Imię i nazwisko

data, podpis

