
Regulamin wyprzedaży garażowej w Pałacyku Konopackiego w Warszawie,  

ul. Strzelecka 11/13 

 

1. Organizatorem wyprzedaży garażowej jest Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m. st. 

Warszawy z siedzibą w Warszawie (03-474) przy ulicy Dąbrowszczaków 2. 

2. Wyprzedaż odbędzie się w dniu 21 maja 2022 roku, w godzinach 10:00 – 14:00, na terenie 

Pałacyku Konopackiego w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 11/13. 

3. Wystawcy mogą organizować własne stoiska od godziny 9:30. 

4. W wyprzedaży mogą wziąć udział osoby chcące sprzedać rzeczy używane (ubrania, zabawki, 

książki, bibeloty, itp.). 

5. W związku z sytuacją epidemiczną oraz niewielką przestrzenią, jaką dysponuje DK Praga, do 

stworzenia stoisk sprzedażowych zostaną dopuszczone wyłącznie te osoby, które dostaną 

potwierdzenie po zgłoszeniu się na adres mailowy: r.panewczynski@dkpraga.pl 

6. W wyprzedaży nie mogą wziąć udziału osoby, które mają objawy chorobowe, takie jak gorączka, 

uporczywy kaszel, duszności.  

7. W wyprzedaży mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne. Niedozwolone jest prowadzenie 

sprzedaży przez podmioty gospodarcze. Osoby prowadzące tzw. „jednoosobową działalność 

gospodarczą” mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie w sytuacji, gdy nie wchodzi to w zakres 

prowadzonej przez nich działalności. 

8. Osoby niepełnoletnie mogą prowadzić sprzedaż pod opieką osób dorosłych.   

9. Przedmiotami wystawianymi na sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością 

uczestników wydarzenia, pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe i używane. Zabrania 

się handlu artykułami niebezpiecznymi, przedmiotami niedopuszczonymi do sprzedaży lub 

wymagającymi koncesji lub zezwolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane 

rzeczy. Przedmioty powinny być w stanie umożliwiającym dalsze użytkowanie.   

10. Każdy uczestnik wyprzedaży tworzy samodzielnie stoisko, które po zakończeniu sprzedaży 

powinien po sobie posprzątać. 

11. Na terenie wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków 

odurzających. 

12. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku 

i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł. 

13. Ceny ustalane są pomiędzy kupującym a sprzedającym. Istnieje możliwość sprzedaży na zasadzie 

wymiany. Organizator  wydarzenia nie jest stroną transakcji, nie bierze odpowiedzialności za 

towary oferowane do sprzedaży ani nie pobiera prowizji od sprzedanych towarów.   

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty oraz oświadcza, że 

gromadzone dane są tylko doraźną bazą danych tworzoną tylko na potrzeby projektu. 

15. Organizator określa liczbę sprzedających. W charakterze sprzedawców zostaną wpuszczone 

wyłącznie osoby, które dostały potwierdzenie udziału. 

16. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zarówno dla sprzedających, jak i kupujących oraz wszystkich 

odwiedzających wydarzenie.  

17. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się i biorących udział w wyprzedaży garażowej 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy „Praga-Północ 

m.st. Warszawy przy ul. Dąbrowszczaków 2 w Warszawie (03-474), tel. 22 618 41 51 wew.114 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora 

inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@dkpraga.pl. 

mailto:iod@dkpraga.pl


3. Pani/a dane są przetwarzane w celu rejestracji oraz udziału w wyprzedaży garażowej na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczestników wydarzenia, w szczególności w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną (art. 6 

ust. 1 lit. c i f RODO).  

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą zostać udostępnione kancelarii 

prawnej, inspektorowi ochrony danych, agencji ochrony, firmie zapewniającej wsparcie techniczne 

systemu poczty elektronicznej. 

5. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu zakończenia wyprzedaży. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 

jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 

Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wyprzedaży. 

 


