DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.
SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Č. 282-EA/21
uzavřená těmito smluvními stranami

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Dlouhá 4433, 760 01 Zlín
IČ:
26 27 59 53
č. koncese:
ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský úřad
zastoupena:
Mgr. Pavlína Woodhams, jednatelka společnosti
bank. spojení: č. ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41371
na straně jedné - dále jen „poskytovatel“
a
……………………………………………….
jméno, příjmení / název společnosti
……………………………………
adresa trvalého bydliště / sídlo
…………………………………………..
r.č./IČ
…………………………………………..
Tel.
…………………………………………..
E-mail
na straně druhé - dále jen „účastník aukce“

Článek I.
1. Účastník tímto vyjadřuje svůj zájem o účast v elektronické aukci č. 282-EA/21 a současně bere na vědomí
a zavazuje se dodržovat postup pro účast v elektronické aukci dle Aukční vyhlášky č. 282-EA/21 a dle
platných Obchodních podmínek poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o.
(dále Obchodních podmínek).
2. Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním Aukční vyhlášky č. 282-EA/21 a Obchodních
podmínek poskytovatele, že je mu jejich obsah znám a tyto se zavazuje dodržovat.
3. Účastník aukce se zavazuje splnit závazky vítěze elektronické aukce uvedené v Aukční vyhlášce č. 282EA/21, pokud se vítězem stane.
4. Účastník prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu prodeje specifikovaným v Aukční vyhlášce č.
282-EA/21.
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5. Účastník elektronické aukce (resp. zástupce účastníka), současně, s ohledem na ust. § 11 odst. 1 a 2
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění a nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), tzv. GDPR, prohlašuje, že byl výše označeným poskytovatelem (správcem poskytnutých osobních
údajů) a) informován o rozsahu a účelu, jakým budou osobní údaje účastníka elektronické aukce
(poskytnuté poskytovateli při účasti v elektronické aukce) poskytovatelem zpracovávány, komu mohou
být tyto osobní údaje zpřístupněny, o právu přístupu účastníka elektronické aukce k osobním údajům,
jakož i o jeho právu na opravu osobních údajů, jakož i o právech uvedených v citovaném nařízení EP a
Rady EU, a b) poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobního údaje a o následcích odmítnutí poskytnutí
osobních údajů poskytovateli (jako správci poskytnutých osobních údajů) pro registraci a účast
v elektronické aukci.
6. Účastník čestně prohlašuje, že je schopen uhradit následně nabídnutou kupní cenu.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy o účasti v elektronické aukci je doklad o složení aukční jistoty.
8. Podpisem této Smlouvy o účasti v elektronické aukci dává Účastník souhlas Poskytovateli, aby v případě,
že se Účastník stane vítězem elektronické aukce a nesplní své povinnosti Vítěze uvedené v Aukční
vyhlášce, zejména nedoplatí řádně a včas kupní cenu, byla aukční jistota složená Účastníkem použita na
úhradu nákladů na provedení elektronické aukce a dále na úhradu provize poskytovatele za provedení
elektronické aukce.

Článek II.
1. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit účastníkovi aukční systém v rozsahu a za podmínek uvedených
v Obchodních podmínkách poskytovatele on-line aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o.

V …………….. dne ……………………….

Ve Zlíně dne …………………………….

Účastník aukce

Poskytovatel
Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Pavlína
Woodhams
Pavlína
Datum: 2021.06.03
Woodhams 10:17:17 +02'00'

…………………………………………………..

…………………………………………………..
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
poskytovatel on-line aukčního systému
zast. jednatelkou Mgr. Pavlínou Woodhams

jméno, příjmení

(úředně ověřený podpis)
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