ART AGENDA NOVA
UL. BATOREGO 2
31-135 KRAKÓW

NUMER
LICYTACYJNY

WWW.NOVA.ART.PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO AUKCJI
Proszę odesłać dwie pierwsze strony wypełnionego formularza (zeskanowane lub zdjęcie) na adres e-mail:
artagendabid@gmail.com.W przypadku pytań prosimy o telefon pod numer 12 222 50 53,693 404 607,
693 404 608. Rejestracji na aukcję należy dokonać najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem licytacji.
Czwarta Galicyjska Aukcja Sztuki Współczesnej
licytacja dnia 17.06.2020
Imię i nazwisko ________________________________________________________________________
Ulica, nr domu i lokalu __________________________________________________________________
Kod pocztowy, miasto __________________________________________________________________
Telefon ______________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
Seria i numer dokumentu tożsamości _______________________________________________________
Nazwa firmy i NIP do faktury _____________________________________________________________________
Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że:
1)
zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova dostępny na stronie
internetowej: http://nova.art.pl/pl/iv-galicyjska-aukcja-sztuki/
2)
zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem Sprzedaży, w szczególności do
zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 15% ceny wylicytowanej w terminie 7 dni od daty
aukcji ; opłat można dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe;
3)
wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą a w przypadku zatajenia
lub podania nieprawdziwych danych Galeria Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova nie ponosi związanej z tym odpowiedzialności;
4)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Galerię Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova oraz
podmioty powiązane z nią w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
5)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie drogą
elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
6)
zostałem/-am poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej Art
Agenda Nova oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawiania;
7)
zostałem/-am poinformowany/-a, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z
wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

________________________________

_________________________________________

Miejscowość, data

Podpis Klienta

ART AGENDA NOVA
UL. BATOREGO 2
31-135 KRAKÓW
WWW.NOVA.ART.PL

Proszę wypełnić poniższe pola tylkow przypadku chęci zlecenia Galerii Sztuki Współczesnej Art
Agenda Nova przeprowadzenia licytacji w imieniu Klienta (bez jego osobistego udziału). Usługa
bezpłatna.

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Galeria sztuki współczesnej Nova będzie
reprezentowała w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za
najniższą możliwą cenę. Galeria sztuki współczesnej Nova nie przyjmuje zleceń bez górnego limitu. W
przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, galeria będzie reprezentowała Klienta, którego
zlecenie zostało złożone najwcześniej. Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia
innego zlecenia o tej samej wysokości:
Tak

Nie

lub
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie
aukcji

Pracownicy galerii połączą się z Państwem

Nr tel.

na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia
udziału w aukcji spowodowany problemami z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Nr
katalogowy

Autor, nazwa pracy

Maksymalna oferowana
kwota w PLN
(bez opłaty aukcyjnej)

Dowiedziałem/-am się o Czwartej Galicyjskiej Aukcji Sztuki Współczesnej poprzez (prosimy o tę pomocną dla nas informację):
Facebook

Newsletter

Artinfo.pl

Nova.art.pl

Prasa

Inne

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik galerii ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby zgłaszającej ofertę do aukcji (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

________________________________

________________________________________________

Miejscowość, data

Podpis Klienta

