
REGULAMIN 
 

 

 

 

 

 

Postanowienia Ogólne : 

 

Portal Aukcyjny PIGEBOOK.COM świadczy usługę na rzecz klienta sprzedającego w postaci 

udostępnienia strony internetowej ( WWW.PIGEBOOK.COM ) do sprzedaży gołębi. 
 

 

 

 

 

Użytkownicy : 
 

1. Użytkownikami licytującym, mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

Użytkownikami mogą być osoby, które mają ukończony 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w 

zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. Poprzez Rejestrację, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 

18 lat, oświadcza, że zawiera umowy w ramach Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM za zgodą opiekuna 

prawnego. Użytkownik lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad 

nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika w ramach Aukcje 

WWW.PIGEBOOK.COM, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą 

względem Firmy P.P.H.U INVESTMENTS i osób trzecich. 

 
 

2. Do Rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego 

poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, numeru 

telefonu kontaktowego, adresu poczty e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza 

występować w Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM (login) oraz hasła. 
 

 

3. Administrator zastrzega prawa do dezaktywacji konta a w rezultacie korzystanie z Aukcje 

WWW.PIGEBOOK.COM przez Użytkownika o niewiarygodnych jego danych osobowych. 
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System Aukcji : 

 

1. P.P.H.U INVESTMENTS, jako operator Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM, pozwala 

Użytkownikom nazawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w 

Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. 

P.P.H.U INVESTMENTS nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie 

gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy 

sprzedaży Towaru, który jest przedmiotem Aukcji WWW.PIGEBOOK.COM. 
 

2. W ramach Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM można przeprowadzić licytację: 

a) Aukcja licytacyjna, w ramach której Sprzedawca poprzez wystawienie Towaru zaprasza do 

składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem oferującym najwyższą cenę. 
 

3. Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Aukcji są informacjami jawnymi, 

widocznymi dla wszystkich odwiedzających Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM. 
 

4. Klient wygrywający aukcje zobowiązany jest do opłacenia całkowitych kosztów wynikających z 

wygranej aukcji na rzecz klienta sprzedającego z wszystkimi kosztami aukcji. 
 

5. Klient kupujacy po zakończonej aukcji gołębi rozlicza się indywidualnie z klientem 

sprzedającym i zobowiązuję się do opłacenia kosztów transportu gołębi/a jak również 

opłatydodatkowej. 
 

6. Celem Aukcji dotyczących sprzedaży żywych zwierząt jest zawarcie umowy, w związku z tym 

jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Aukcji są wiążące. 

Sprzedaż żywych zwierząt w Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM jest z zgodna z Ustawą z dnia 21 

sierpnia1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856). 
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Przebieg Aukcji : 

 

1. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Aukcje 

licytacyjne). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni 

formularz na stronie Aukcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór. 
 

2. Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant zgadza się na przekazanie Sprzedawcy nazwy 

jego konta wraz z danymi do wysyłki. 
 

3. Przystępując do Aukcji licytacyjnej, Licytant określa cenę Towaru, którą w przypadku wygranej 

zobowiązuje się zapłacić. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości 

najwyższej oferowanej w danej chwili ceny. 
 

4. Podczas Aukcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może 

jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta. 
 

5. Podczas Aukcji licytacyjnej, jeśli Licytant złoży ofertę w ostatnich 2 minutach trwania Aukcji, to 

system Aukcje WWW.PIGEBOOK.COM automatycznie przedłuży czas trwania tej Aukcji o 5 minut. 
 

6. Zwycięzcą Aukcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli 

kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy 

przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny. 
 

7. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedawcy i Licytantów) do 

momentu zakończenia Aukcji.  

 

8. Licytant wygrywający aukcje ma 14 dni na opłacenie wygranego gołębia. Jeżeli 

sprzedający nie otrzyma opłaty w wyznaczonym terminie aukcja jest anulowana, a 

użytkownik ( Licytant ) zostaje obciążony kosztami aukcji zawartymi w umowie z 

sprzedawcą, które są określone procentowo od sumy sprzedanego gołębia.  
 

9. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. 
 

10. Administrator może w każdym czasie zamknąć Aukcję, zwycięzców Aukcji ustala się wówczas 

według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli podczas Aukcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie 

Towaru, na wniosek Sprzedawcy, Administrator w drodze wyjątku może zakończyć Aukcję bez 

ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Aukcji), po uprzednim odrzuceniu wszystkich 

złożonych przez Licytantów ofert. 

 

11. Poza ceną ustaloną zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedawca może obciążyć 

Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. 

 

12. Za awarię techniczną uważa się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy 

Użytkownicy nie posiadają możliwości korzystania z podstawowych funkcji Aukcje 

WWW.PIGEBOOK.COM związanych z organizowaniem Aukcji, w szczególności nie mogą 

się zalogować, złożyć oferty lub wyszukiwać aukcji 

 

  13. W przypadku wystąpienia awarii technicznej : 

 

a) Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii jest przedłużana w systemie o 30 minut 

jeżeli usterka systemu możliwa jest do usunięcia maksymalnie do 20 minut. 

b) Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii jest przedłużana w systemie o 24 godziny 

jeżeli usterka systemu jest dłuższa niż 20 minut. 

 

14. W kwestiach spornych nieujętych w regulaminie ostateczną i nieodwołalną decyzje 

podejmuje administrator stron WWW.PIGEBOOK.COM . 
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RODO : 

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

Użytkownik rejestrujący konto w serwisie aukcyjny WWW.PIGEBOOK.COM zgadzam się na 

przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie 

moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowej 

lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i 

w celach analitycznych przez administratorów portalu WWW.PIGEBOOK.COM, i podmioty 

powiązane (listę znajdziesz w polityce prywatności) 

 

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane? 

• system aukcyjny - użytkujemy dane, przekazując sprzedającemu w celach kontaktu do zawarcia 

umowy sprzedaży. 

• pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę 

• marketing – chcemy lepiej dopasowywać reklamy do zainteresowań czytelników do świadczenia 

usług drogą elektroniczną 

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest firma : P.P.H.U INVESTMENTS WIKTOR FURMAN. Z 

siedzibą : 42-450 Niegowonice, ul.Zagórczańska 15 
Komu możemy przekazywać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie 

np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też 

udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. Listę naszych zaufanych 

partnerów znajdziesz w naszej polityce prywatności. 

Jakie są twoje prawa w stosunku do twoich danych? 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, 

sprostowania, usunięcia itp. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. 
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