
 

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA KONI 
do udziału w aukcji 

„Pride of Poland”  - 14 sierpnia 2022 roku 

„Summer Sale” - 15 sierpnia 2022 roku 

Organizatorem aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale  jest Polski Klub Wyścigów Konnych z 
siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa) – dalej jako „Organizator” lub „PKWK”. 

Niniejszy Regulamin Zgłaszania Koni odnosi się zarówno do aukcji Pride of Poland odbywającej się w 
dniu 14 sierpnia 2022 roku, jak i do aukcji Summer Sale odbywającej się w dniu 15 sierpnia 2022 roku, na 
terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim (Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski), które dalej zwane są 
łącznie jako „Aukcja” lub „Aukcje”. 

1.Aukcja dotyczy wszystkich koni urodzonych w Polsce i zarejestrowanych w PASB. 

2.Osoba zgłaszająca konia do sprzedaży jest jego wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem (w 
przypadku współwłaściciela zgłoszenia dokonują wszyscy współwłaściciele lub jeden ze współwłaścicieli za 
pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli wyrażoną na piśmie). Prawo własności konia nie jest 
ograniczone roszczeniami innych osób. 

3.Zgłaszany koń jest wolny od wad zwrotnych (dychawica, ślepota, tkanie, łykawość), zdrowy oraz w 
przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie o stwierdzeniu źrebności. Potwierdzenie źrebności przez lek. 
weterynarii (datowane nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem aukcji), musi zostać dostarczone do 
organizatora przed rozpoczęciem aukcji  

4.Zgłoszeń koni należy dokonywać do dnia 17 czerwca 2022 roku. Konie przyjęte do sprzedaży zostaną 
umieszczone na liście Organizatora. Zgłoszenia po wskazanym wyżej terminie są możliwe, ale w takim 
przypadku do kosztu wpisowego doliczona zostanie opłata w wysokości 2000 zł PLN (plus VAT 23%). 

5.Koszt wpisowego dla koni przyjętych na Aukcje wynosi 3500 PLN (plus VAT 23%) od jednego 
zakwalifikowanego konia do Aukcji. Zgłaszającemu konia/konie do Aukcji przysługują dwa miejsca w 
strefie VIP podczas obydwu Aukcji, niezależnie od liczby zgłoszonych koni. 

6.Płatności wpisowego należy dokonać na konto PKWK –Bank Gospodarstwa Krajowego 
IBAN: PL 10 1130 1017 0020 1235 1420 0008, SWIFT IBIC): GOSKPLPW 

Brak wpłaty wpisowego do siedmiu dni od wysłania przez Organizatora informacji o przyjęciu konia na 
Aukcję wraz z fakturą proforma (zaw. koszt wpisowego + ew. opłata za zgłoszenie po terminie) na adres e-
mail podany w zgłoszeniu, będzie skutkował wykreśleniem konia z listy aukcyjnej. Sprzedawcy 
uczestniczący w Aukcji, zobowiązani są złożyć oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur wysyłanych 
drogą elektroniczną (Załącznik nr 2). 

7.Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu – (załącznik nr1). Zgłoszenie musi zawierać opis 
kariery pokazowej, wyścigowej lub sportowej konia oraz informację dodatkowe, które mogą mieć wpływ na 
zakwalifikowanie konia na poszczególną Aukcję. 



 

8.Spośród zgłoszonych koni Organizator dokona wyboru koni na poszczególną Aukcję - Pride of Poland lub 
Summer Sale. Wybór zostanie dokonany na podstawie wyników uzyskanych przez konie w pokazach, 
zawodach, wyścigach oraz ich typu i kondycji, analizie rodowodu, z uwzględnieniem aktualnych trendów 
rynkowych. 
Organizator zastrzega, że dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem konia na którąkolwiek z 
Aukcji. 

9.Organizator zastrzega sobie wybór miejsca na listach ww. aukcji według klucza pozwalającego na 
osiągnięcie jak najlepszego wyniku i atrakcyjności Aukcji. 

10.Właściciele koni zakwalifikowanych do Aukcji zobowiązani są do wykonania zdjęć oraz filmów 
promocyjnych zakwalifikowanych koni przez oficjalnych partnerów Aukcji powołanych przez Organizatora, 
(jeżeli, ze względów logistycznych nie będzie to możliwe, zdjęcia oraz filmy będą wymagały akceptacji 
koordynatora merytorycznego Aukcji*) oraz do dostarczenia zdjęć i filmów koni do Organizatora drogą 
mailową na adres: aukcja@prideofpoland.eu do dnia 17.06.2022 lub w terminie uzgodnionym z 
Koordynatorem Merytorycznym Aukcji. 

 oficjalni partnerzy Aukcji 2022: Glenn Jacobs- zdjęcia; Arabian Insider - filmy 

11.Prowizja dla Organizatora od sprzedaży konia podczas którejkolwiek z Aukcji wynosi 6% od ceny netto + 
VAT (23 %) od każdego zgłoszonego i/lub skatalogowanego konia, który zostanie sprzedany, zgodnie z 
Warunkami Aukcji ogłoszonymi przez Organizatora. 

12.Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego, jeśli koń zostanie wycofany z Aukcji, po terminie 
wysłania przez Organizatora informacji o przyjęciu konia na Aukcję na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

13.W przypadku braku ofert zakupu konkretnego konia wpłacone wpisowe wystawcy przechodzi na korzyść 
Organizatora. 

14.Po zakwalifikowaniu konia do sprzedaży w danej Aukcji właściciel konia podpisze z Organizatorem 
stosowną umowę pośrednictwa sprzedaży zgodną z warunkami aukcji - opublikowanymi w osobnym 
dokumencie. Umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż w chwili wniesienia wpisowego na konto 
Organizatora. 

15.Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uzupełnień lub zmian postanowień Regulaminu 
Zgłaszania Koni nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2022 roku. 

 
Prezes PKWK 

 
 
*Koordynator Merytoryczny Aukcji:      
  Urszula Łęczycka 
  office@prideofpoland.eu   
  tel. 602 709 765        
 
 



 

Załącznik nr 1. 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONIA NA PRIDE OF POLAND/ SUMMER SALE  
JANÓW PODLASKI 2022 

 
Dane właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela konia (koni): 

Imię i nazwisko  ……… ................................................................................................................................ 

Firma:  .............................................................................................................................................. 

Adres:  .............................................................................................................................................. 

NIP:  .............................................................................................................................................. 

telefon  ........................................................................................................................................... 

email:  ............................................................................................................................................. 

1. Oświadczam, że jestem wyłącznym właścicielem koni wymienionych w niniejszym zgłoszeniu, oraz że są 
one wolne od wad prawnych i nie posiadają żadnych obciążeń wobec osób trzecich, ani też nie toczy się 
wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne. Ponadto oświadczam, że koń (konie) wymienione w 
niniejszym zgłoszeniu jest (są) zarejestrowany w PASB. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych (,,PKWK") z 
siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu na aukcję w celu 
udziału konia/i w aukcji Pride of Poland i/lub Summer Sale organizowanych w Janowie Polskim w dnia 
14-15 sierpnia 2022 roku. Oświadczam także, że zostałem poinformowany przez Polski Klub Wyścigów 
Konnych o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie 
przeze mnie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego 
Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przeze mnie przedmiotowej zgody. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez PKWK 
zdjęć konia/koni przesłanych w związku ze zgłoszeniem na aukcję: w katalogu aukcyjnym (w wersji 
elektronicznej i pisemnej), na portalach społecznościowych promujących Aukcje przez PKWK oraz 
podmioty z nim współpracujące, na stronie www.prideofpoland.eu, w relacji z Aukcji w czasopiśmie 
„KOŃ POLSKI". 

4. Oświadczam, że po zakwalifikowaniu konia/koni do sprzedaży w danej Aukcji, zobowiązuję się do 
podpisania z Organizatorem stosownej umowy pośrednictwa sprzedaży, zgodnej z warunkami aukcji - 
opublikowanymi w osobnym dokumencie oraz do zapłaty na rzecz Organizatora prowizji od sprzedaży 
konia/koni podczas którejkolwiek z Aukcji (Pride of Poland lub Summer Sale) w wysokości 6% od ceny 
sprzedaży netto + VAT (23 %), od każdego zgłoszonego i/lub skatalogowanego konia, który zostanie 
sprzedany, zgodnie z Warunkami Aukcji ogłoszonymi przez Organizatora. 

 
 
 

________________________     ________________________ 
Data         Podpis 



 

Lp. Koń (nazwa) 
Data 

urodzenia, 
płeć, maść 

ojciec - matka/ojciec 
matki 

Wymiary: 
wys. w 
kłębie, 

obwód w 
popręgu, 
obwód 

nadpęcia 

Potomstwo 
urodzone w 
2020/2021 r. 

Data 
urodzenia 
(płeć, po 

jakim 
ogierze) 

w 
2020/2021 r. 

Klacz 
pokryta 
jakim 

ogierem, 
data 

pokrycia 

Cena 
minimalna 

(PLN) 
oraz 

propozycja 
aukcji- 

PoP czy SS 

1        

2        

3        

4        

5        

 
Prosimy podać dodatkowe informacje o koniu: 
 
- kariera pokazowa (zajęta miejsca w klasie, zdobyte medale i tytuły); 
- koń przebywa obecnie w treningu pokazowym/wyścigowym; 
- skan głównej strony paszportu konia; 
 



 
  

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizowanymi Aukcjami 
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

 
Polski Klub Wyścigów Konnych (dalej także jako „PKWK") niniejszym informuje Cię, że przetwarza Twoje dane 
osobowe. Szczegóły tego przetwarzania znajdują się poniżej. 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie. 
 
2. Inspektor Ochrony Danych 
PKWK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich 
danych osobowych przetwarzanych przez PKWK oraz w sprawach realizacji Twoich praw. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie (nr tel. +48 604 808 715), mailowo (e-mail: 
ochronadanych@pkwk.org ) lub pisemnie, na adres siedziby PKWK: Warszawa (02- 684), ul. Puławska 266, z 
dopiskiem Leszek Kot IOD. 
 
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
a) W celu należytego wykonywania zadań nałożonych na PKWK w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o 

wyścigach konnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 194 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy lub w 
innych aktach normatywnych przyjętych na jej podstawie, w oparciu o Twoją zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. a rozporządzenia RODO), 

b) W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z PKWK umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia RODO), 

c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania 
faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem PKWK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO), 

d) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym 
interesem PKWK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO), 

e) W celach związanych z organizacją przez PKWK aukcji: (i) Pride of Poland w dniu 14 sierpnia 2022 roku; (ii) 
Summer Sale w dniu 15 sierpnia 2022 roku. 

 
4. Odbiorcy danych osobowych 
Twoje dane osobowe PKWK może udostępniać następującym podmiotom/ kategoriom podmiotów: 
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług PKWK korzysta przy ich przetwarzaniu, jak np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorów szkód, agencje marketingowe itd. związane z organizacją 
w/w aukcji; 

b) innym niezależnym odbiorcom, jak np. właściwe instytucje państwowe, na podstawie właściwych przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego. 

 
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
PKWK nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej/ Unii Europejskiej/ 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
6. Okres przechowywania danych 
Twoje podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez PKWK dla potrzeb należytego wykonywania przez 
PKWK obowiązków nałożonych na PKWK jako organizatora aukcji, w ustawie o wyścigach konnych lub 
wynikających z celów statutowych PKWK. Do czasu, aż zgłosisz sprzeciw  
 
względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli PKWK przetwarzał je na podstawie określonej 
zgody, lub PKWK uzna, że dane te się zdezaktualizowały. 
Jeżeli Twoje dane zostały pozyskane przez PKWK w związku z zawarciem umowy, są one przechowywane przez 
PKWK do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z takiej umowy. 
 
 
 



 
  

7. Twoje prawa 
Przysługują Ci następujące prawa związane z danymi osobowymi: 
a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby PKWK przetwarzał Twoje 

dane, możesz zażądać ich usunięcia), 
d) ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, aby PKWK ograniczył przetwarzanie Twoich danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim 
zdaniem PKWK ma nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chcesz, aby 
PKWK je usunął, gdyż są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas 
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (tj. 
prowadzonego w celach innych marketing bezpośredni) oraz gdy przetwarzanie danych jest niezbędne PKWK 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania przez PKWK powierzonej 
PKWK władzy publicznej. W takim przypadku należy wskazać PKWK Twoją szczególną sytuację, która 
Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez PKWK przetwarzania danych objętych Twoim sprzeciwem. 
PKWK zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy 
przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są PKWK niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od PKWK w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format CSV) dane osobowe Ciebie 
dotyczące, które przekazałeś PKWK na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz zlecić PKWK 
przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że PKWK przetwarza Twoje dane 
niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
lub do innego właściwego organu nadzorczego, 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych: w każdej chwili masz prawo cofnąć wyrażoną 
zgodę na przetwarzanie danych przez PKWK. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

 
Szczegóły i wskazówki dotyczące wykonywania ww. praw znajdują się na stronie 
http://www.pkwk.pl/language/pl/polityka-prywatnosci/. W celu wykonania ww. praw należy skierować żądanie na 
adres mailowy ochronadanych@pkwk.org , telefonicznie 604808715 lub listownie, na adres siedziby PKWK. 
Należy pamiętać, że przed realizacją ww. uprawnień PKWK ma obowiązek zidentyfikować Twoją tożsamość. 
 
8. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
Podanie przez Ciebie danych PKWK jest/ może być: 
a) wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o wyścigach konnych, z kodeksu pracy; 
b) warunkiem zawarcia umowy z PKWK, 
c) wymogiem umownym wynikającym z zawieranej przez Ciebie z PKWK umowy, 
d) dobrowolne. 
 
Jeżeli nie podasz PKWK danych osobowych: 
a) PKWK może odmówić zawarcia z Tobą umowy, rozpatrzenia wniosku, zgłoszenia itp., 
b) PKWK może dochodzić odszkodowania lub odmówić spełnienia świadczenia. 
 
9. Informacja o źródle danych (*znajduje zastosowanie przy zbieraniu danych nie od osoby, której dane 

dotyczą) 
10. Twoje dane osobowe PKWK uzyskał od      .................................................................................... 

 
 
 

................................................................. 
data i czytelny podpis osoby zapoznanej 

 
 



 
  

Załącznik nr.2 
 

OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
 
Dane klienta: 
 
 Nazwa:  ……………………………………………………................................. 

 
Adres:   …..................................................................................... 
 
  …..................................................................................... 
 
NIP :  ……………………………………………………................................. 
 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2022 poz. 931) 
art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej 
przez:  

 
Polski Klub Wyścigów Konnych,  ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa,  NIP 9512023888         
 
Wystawca faktury zobowiązuje się do przesyłania faktur w formacie PDF z następującego adresu e-mail:               
m.bury@pkwk.org  
 

2. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 
 

adres e-mail: …................................................................. 
 

3. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 
 

4. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w czego następstwie  
wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy 
od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 
 

5. Wystawca faktury (faktury korygującej, duplikatu faktury) zobowiązuje się, że w przypadku przesłania faktury 
elektronicznej dokumentującej daną transakcję nie będzie przesyłał faktury papierowej dokumentującej tę 
samą transakcję. 

 
 
 
Data ..................................................                                                         

 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………….….. 
Imię i nazwisko (pieczęć imienna) oraz podpis/y  

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania klienta 


