
 

 

REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO 

HITACHI CAPITAL POLSKA SP. Z O.O. 

 

Obowiązuje od 08-04-2020 r. 

 

§ 1 DEFINICJE  

 

Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana na stronie internetowej pod adresem 

https://aukcje.hitachicapital.pl polegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna 

Przedmiotu Aukcji. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacji, w opcji Sprzedaż Ofertowa 

lub/i z opcją „Kup Teraz”. Aukcja jest zarządzana przez Organizatora Aukcji. 

 

Cena Kup Teraz – cena widoczna w wybranych przez Organizatora Aukcji aukcjach/ofertach. 

Złożenie oferty na Cenę Kup Teraz powoduję złożenie przez Uczestnika oferty Kupna 

Przedmiotu Aukcji w cenie sugerowanej przez Organizatora Aukcji. Złożenie oferty na Cenę 

Kup Teraz nie jest jednoznaczne z zawarciem transakcji – Przybiciem i zakupem przez 

Uczestnika Przedmiotu Aukcji. O zawarciu wyżej wymienionej transakcji każdorazowo 

decyduję Organizator Aukcji. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży 

Przedmiotu Aukcji bez podania przyczyny. 

 

Cena Minimalna – minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji, określona przez 

Organizatora Aukcji jako minimalna kwota, za jaką Organizator Aukcji gotów jest sprzedać 

Przedmiot Aukcji. Wysokość Ceny Minimalnej nie jest ujawniana w toku Aukcji, a jej 

osiągnięcie nie jest zobowiązaniem Organizatora Aukcji do sprzedaży Przedmiotu Aukcji 

Uczestnikowi. 

 

Cena Wywoławcza – ustalona przez Organizatora Aukcji cena od jakiej rozpoczyna się 

Aukcja. 

 

Czas trwania aukcji - oznaczony na Serwisie Aukcyjnym okres trwania aukcji. 

 

Ekspertyza techniczna, opis techniczny – dokument zawierający opis stanu technicznego i 

wizualnego pojazdu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych 

braków i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące pojazdu. 

 

Kwota postąpienia to kwota, o którą zostaje przebita ostatnia najwyższa oferta kupna w 

licytacji. Określona przez Organizatora Aukcji na 100,00 PLN. 

 

https://aukcje.hitachicapital.pl/


 

 

Przedmiot Aukcji – każdy przedmiot wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Aukcji, w 

szczególności samochody używane pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz umów 

najmu. 

 

Przybicie – akceptacja przez Organizatora Aukcji jednej z ofert kupna złożonych podczas 

Aukcji przez Uczestnika (w tym również oferty złożonej poprzez skorzystanie z opcji „Kup 

Teraz”), powodująca zawarcie umowy sprzedaży. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo 

odmowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji – braku Przybicia bez podania przyczyny. 

 

Serwis Aukcyjny – system informatyczny zarządzany przez Organizatora Aukcji, 

przeznaczony do prowadzenia Aukcji oraz prezentowania Ogłoszeń, prowadzony na stronie 

https://aukcje.hitachicapital.pl. 

 

Organizator Aukcji – Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. 

 

Sprzedaż Ofertowa – sprzedaż prowadzona w formie przedstawiania przez Uczestników 

indywidualnych ofert cenowych na Przedmiot Aukcji i możliwości wyboru przez Organizatora 

Aukcji najkorzystniejszej, poprzez udzielenie Przybicia. 

 

Uczestnik - to osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, 

została zaakceptowana przez Organizatora Aukcji po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w 

Aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

Konsument- osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik ustaw z 2014 roku, poz. 121, j.t. z późn. zmianami). 

Postanowienia dotyczące Uczestnika w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do 

Konsumenta.  

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Aukcyjnego. 

 

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI  
 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową 

organizowaną przez Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. i prowadzoną na stronie internetowej 

https://aukcje.hitachicapital.pl.  

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

Organizatorem sprzedaży pojazdów w trybie aukcji internetowej jest: 

 

Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. 

Ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

https://aukcje.hitachicapital.pl/
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Adres e-mail: uzywane@hitachicapital.pl 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

numer KRS: 0000242025 

NIP: 1181808573 

Kapitał zakładowy: 15.000.000 zł 

 

zwany dalej również jako „Organizator Aukcji”. 

 

§ 4 REJESTRACJA 

 

4.1 Organizator Aukcji rejestruje Uczestnika na platformie aukcyjnej poprzez nadanie 

Uczestnikowi elektronicznego numeru identyfikacyjnego oraz hasła na podstawie formularza 

uzupełnionego przez Uczestnika. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie 

usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. 

 

4.2 Uczestnik obliguje się do uzupełnienia w/w formularza danymi zgodnymi ze stanem 

faktycznym oraz do ich bieżącej aktualizacji.  

 

4.3 Utworzenie i korzystanie z konta w zakresie świadczonych przez Organizatora Aukcji 

usług i funkcjonalności w Aukcji jest dobrowolne i bezpłatne.  

 

4.4 Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta osobom trzecim. 

Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje 

wynikające z przekazania dostępu do konta przez Uczestnika osobom niepowołanym. 

 

4.5 Organizator Aukcji może uzależnić rejestrację Uczestnika od uprzedniego doręczenia 

mu wymaganych dokumentów poświadczających status Uczestnika jako osoby prawnej/ osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. Organizator Aukcji zastrzega sobie także prawo odmowy aktywacji konta 

Uczestników bez podania przyczyny oraz do usunięcia bądź zablokowania konta Uczestnika w 

każdym momencie bez podania przyczyny.  

 

4.6 Uczestnik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia jego konta z platformy 

aukcyjnej co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. Żądanie takie powinno być przesłane Organizatorowi Aukcji w formie 

elektronicznej na adres e-mail: uzywane@hitachicapital.pl. Usunięcie Konta nastąpi nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych od przesłania powyższego żądania. 

 

4.7 Zalogowanie się Uczestnika do Aukcji stanowi przystąpienie Uczestnika do Aukcji oraz 

bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik w momencie 

aktualizacji powyższego Regulaminu Serwisu Aukcyjnego zostanie powiadomiony o zmianie 

regulaminu i możliwości jego akceptacji poprzez przesłanie przez Organizatora Aukcji 
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stosownej informacji drogą mailową, na adres email wpisany w momencie rejestracji konta 

przez Uczestnika. Za akceptację zmian uważa się także złożenie oferty przez Uczestnika w 

jakiejkolwiek licytacji rozpoczynającej się po wejściu zmian Regulaminu w życie. Odmowa 

akceptacji zmian powinna być wysłana e-mailem na adres: uzywane@hitachicapital.pl. 

Odmowa upoważnia Organizatora Aukcji do dezaktywacji konta Uczestnika.  

 

4.8 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez 

Organizatora Aukcji ze skutkiem natychmiastowym (o czym Uczestnik zostanie 

poinformowany drogą mailową na podany przez niego adres poczty elektronicznej) w 

następujących sytuacjach.:  

a. łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 

b. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości 

podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie 

wskazanym przez Organizatora Aukcji lub 

c. rażącego braku współdziałania Uczestnika z Organizatorem Aukcji 

d. podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub 

zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego oraz korzystania z niego w 

sposób uciążliwy dla innych Uczestników bądź nieuczciwy 

 

W sytuacji, gdy Uczestnik bierze udział w Aukcjach rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy 

o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona z 

Aukcji w chwili rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

4.9 Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Uczestnika, który w 

ciągu pół roku nie wykazał żadnej aktywności w Serwisie Aukcyjnym. Przez brak aktywności 

Organizator Aukcji definiuje brak zalogowania się Uczestnika na Serwis Aukcyjny. 

 

4.10 W przypadku gdy w Aukcji chce uczestniczyć Konsument powinien przejść pod adres:  

https://aukcje.hitachicapital.pl/ExchangeInfo.aspx 

 

4.11 W przypadku chęci kupna wybranego pojazdu, Konsument zostanie przekierowany do 

formularza rejestracyjnego. Na jego podstawie zostanie założone konto w Serwisie Aukcyjnym. 

Z chwilą rejestracji oraz akceptacji regulaminu wraz z polityką prywatności zostaje zawarta 

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. 

 

4.12 W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie pisma przed jego upływem). Formularz odstąpienia od Umowy o świadczenie usług 

droga elektroniczną stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 

 

§ 5 PRZEDMIOT AUKCJI 
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5.1 Ekspertyza techniczna Przedmiotu Aukcji dokonywana jest na zlecenie Organizatora 

Aukcji przy udziale niezależnego rzeczoznawcy. Ekspertyza techniczna / opis techniczny 

pojazdu ma charakter poglądowy i jego opublikowanie nie stanowi wiążącego dla Uczestnika i 

Organizatora Aukcji elementu oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu. Jedynym 

miarodajnym źródłem informacji na temat stanu pojazdu, jego oznaczenia i kompletności, jest 

dokonana osobiście przez Uczestnika (jego przedstawiciela) przed złożeniem oferty nabycia, 

weryfikacja pojazdu w miejscu jego postoju lub przechowywania. 

 

5.2 Dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Przedmiotu Aukcji są podawane 

do publicznej wiadomości Uczestników na stronie danej Aukcji. 

 

5.3 Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt zapoznać się z aktualnym stanem 

technicznym licytowanego Przedmiotu Aukcji, a jego przystąpienie do Aukcji oznacza 

akceptację danych podanych na stronie Aukcji (także w przypadku, gdy różnią się one od 

danych zawartych w opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę). Uczestnik przyjmuje 

do wiadomości, iż opinie techniczne rzeczoznawców dokonywane są w warunkach 

parkingowych, a nie warsztatowych. Poprzez złożenie oferty nabycia pojazdu Uczestnik 

akceptuje bez zastrzeżeń opis i stan techniczny pojazdu oraz kompletność jego wyposażenia, 

jak również potwierdza, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń 

z tytułu stanu technicznego i zużycia pojazdu, w szczególności roszczeń o obniżenie ceny 

pojazdu. 

 

5.4 Przedmioty Aukcji oferowane na Aukcji nie są objęte gwarancją chyba że z treści 

Aukcji wynika inaczej. Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Aukcji zostaje wyłączona, gdyż 

Uczestnicy działający jako osoby prawne/ osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z 

prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie wypełniają definicji konsumenta 

obowiązującej na mocy art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
 

5.5 W przypadku Konsumenta, oraz gdy Pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność 

Dostawcy z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121  późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od 

dnia wydania Pojazdu Konsumentowi.  

 

 

§ 6 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU AUKCYJNEGO 

 

6.1   Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia Serwisu spowodowane 

działaniem zewnętrznych czynników o charakterze technicznym.  

 

6.2. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z okolicznościami wskazanymi w pkt. 

6.1. , Uczestnik powinien korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych chroniących 



 

 

jego system informatyczny przed w/w zagrożeniami, w tym z programów antywirusowych i 

programów typu firewall. 

 

6.3. Organizator Aukcji nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi środków technicznych 

wymaganych do uczestniczenia w Aukcji oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 

funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego wynikłe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn 

niezależnych od Organizatora Aukcji. 

 

§ 7 PRZEBIEG AUKCJI 

 

7.1 Uczestnicy mogą składać oferty nabycia pojazdu w toku Aukcji w terminie od jej 

rozpoczęcia do zakończenia. 

 

7.2 Uczestnik Aukcji, przed złożeniem oferty nabycia pojazdu, jest zobowiązany do 

zapoznania się z opisem i stanem technicznym pojazdu, stopniem jego kompletności, jak 

również stopniem jego zużycia. Za jedyne miarodajne zapoznanie się ze stanem technicznym 

Przedmiotu Aukcji uznaje się naoczną weryfikację przez Uczestnika bądź jego przedstawiciela 

stanu technicznego Przedmiotu Aukcji w miejscu jego parkowania bądź przechowywania. 

 

7.3  W przypadku aukcji oferowana cena nabycia pojazdu przez Uczestnika nie może być 

niższa niż cena wywoławcza określona przez Organizatora Aukcji oraz musi stanowić 

wielokrotność kwoty 100,00 PLN. Uczestnik może określić w systemie cenę maksymalną, do 

której będzie licytował pojazd. W przypadku złożenia takiej samej oferty przez dwóch lub 

więcej Uczestników, decyduje kolejność ich złożenia wskazywana przez system informatyczny 

obsługujący Aukcję. W przypadku oferty bez możliwości licytacji Uczestnik składa ofertę w 

dowolnej wysokości (będącą także wielokrotnością 100,00 PLN).   

 

7.4 Licytacja kończy się z upływem terminu, na jaki została ogłoszona, z możliwością 

przedłużenia tego terminu przez Organizatora Aukcji o dodatkowy czas, nie dłuższy niż 60 

minut. W momencie złożenia przez Uczestnika oferty w przeciągu ostatnich 30 minut aukcja 

zostaje automatycznie przedłużona o 1 minutę. O ewentualnym przedłużeniu czasu Uczestnik 

informowany jest w widoku aukcji i w widoku szczegółowym konkretnego auta, maksymalne 

przedłużenie to 60 minut.  

 

7.5 Ceny oferowane przez Uczestników licytacji są informacjami jawnymi, z wyjątkiem 

Aukcji prowadzonej w formie Sprzedaży Ofertowej, bez terminu zakończenia. 

 

7.6 Licytację wygrywa Uczestnik, który w toku licytacji rozumianym jako czas licytacji 

wraz doliczonym do niej ewentualnym okresem o jaki została przedłużona, zaoferował cenę 

najwyższą. Wygranie licytacji nie jest jednoznaczne z zawarciem transakcji. O zawarciu 

transakcji decyduje każdorazowo Organizator Aukcji udzielając Przybicia, z uwzględnieniem 

pkt. 7.8.  

 



 

 

7.7  Organizator Aukcji może umożliwić opcję „Kup Teraz” poprzez wskazanie ceny, za 

którą Uczestnik mają prawo nabyć Pojazd, kończąc w ten sposób jego licytację przed terminem 

przewidzianym w ogłoszeniu. Złożenie oferty w cenie „Kup Teraz” nie jest jednoznaczne z 

zawarciem transakcji. O zawarciu transakcji decyduje każdorazowo Organizator Aukcji 

udzielając Przybicia, z uwzględnieniem pkt. 7.8. 

 

7.8 Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert. W przypadku 

braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z klientem 

(numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem przy podjęciu minimum dwóch prób 

kontaktu), oferta zostaje odrzucona. 

 

7.9 Aukcje, w których uczestniczyć Konsument mogą zostać zakończone jedynie przez 

złożenie oferty w cenie „Kup Teraz” lub też po decyzji Organizatora Aukcji. Nie jest to 

jednoznaczne z zawarciem transakcji. O zawarciu transakcji decyduje każdorazowo 

Organizator Aukcji udzielając Przybicia. 

 

7.10 Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert. W przypadku 

braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z Konsumentem 

(numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem przy podjęciu minimum dwóch prób 

kontaktu), oferta zostaje odrzucona. 

 

§ 8 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 

8.1 Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem Aukcji a Uczestnikiem, który 

wygrał Aukcję bądź złożył najwyższą ofertę dochodzi w momencie udzielenia Przybicia. 

 

8.2 Zwycięzca licytacji, któremu Organizator Aukcji udzielił Przybicia, zobowiązany jest 

do zapłaty pełnej ceny nabycia pojazdu, w terminie wynikającym z daty wystawienia faktury 

pro-forma, na wskazany w niej rachunek bankowy Hitachi Capital Sp. z o.o. 

 

8.3 Wystawienie faktury sprzedaży wylicytowanego pojazdu na rzecz Uczestnika, któremu 

Organizator aukcji udzielił Przybicia następuje po zaksięgowaniu pełnej należności za pojazd 

na rachunku bankowym wskazanym przez Hitachi Capital Sp. z o. o. Prawo własności pojazdu 

przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny nabycia. 

 

8.4 W przypadku niezapłacenia przez Zwycięzcę licytacji, któremu Organizator Aukcji 

udzielił Przybicia, całej kwoty wynikającej ceny nabycia pojazdu w terminie określonym na 

fakturze proforma, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez 

wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty. W takim przypadku Organizator Aukcji 

zastrzega sobie prawo skierowania oferty sprzedaży do kolejnego Uczestnika, który złożył w 

toku licytacji drugą w kolejności najwyższą ofertę, ponowienia aukcji lub sprzedaży pojazdu w 



 

 

inny sposób. Całość kwoty uiszczonej przez Zwycięzcę, niestanowiąca jednak pełnej sumy 

określonej w wyniku licytacji, jest mu zwracana w ciągu 7 dni.  

 

8.5 Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą również transakcji zawieranych przez 

Konsumenta.  

 

§ 9 ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI 

 

9.1 Po dokonanym zakupie Przedmiotu Aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu odbiór Przedmiotu Aukcji jest możliwy od momentu otrzymania przez Uczestnika 

wiadomości e-mail informującej o gotowości Przedmiotu Aukcji do wydania, jednakże nie 

wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny. 

 

9.2 Informacja o możliwości odbioru zakupionego Przedmiotu Aukcji zostaje wysłana na 

adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. 

 

9.3 W momencie odbioru Przedmiotu Aukcji nabywca, bądź osoba trzecia posiadająca 

stosowne upoważnienie, jest zobowiązany do podpisania dokumentów, w szczególności 

protokołu odbiorczego oraz wypowiedzenia polisy OC. Data wypowiedzenia polisy OC nie 

może być dłuższa niż 2 dni od momentu odbioru pojazdu, chyba że Organizator Aukcji 

postanowi inaczej. Nabywca zobowiązuje się pozostawać jedynym właścicielem nabytego 

pojazdu przez cały okres wypowiedzenia OC. Naruszenie przez Nabywcę Regulaminu w 

powyższym zakresie skutkować będzie poniesieniem przez niego wszelkich konsekwencji 

prawnych. 

 

9.4 Uczestnik będący nabywcą Przedmiotu Aukcji ma 7 dni na odbiór zakupionego 

Przedmiotu Aukcji liczonych od momentu przesłania do niego przez Organizatora Aukcji 

mailowej informacji o możliwości takiego odbioru. W przypadku braku odbioru Przedmiotu 

Aukcji w w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość naliczenia kosztów 

przechowywania w wysokości 50 PLN netto za dobę. Koszty oraz ryzyko związane z 

dodatkowym przechowywaniem pojazdu ponosi Uczestnik. 

 

9.5 Odbiór Przedmiotu Aukcji następuję w miejscu jego przechowywania wyznaczonym w 

ofercie sprzedaży w Systemie Aukcyjnym, chyba że obie strony zgodnie postanowią inaczej.  

 

§ 10 REKLAMACJE 

 
10.1 Wszelkie uwagi, reklamacje i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu 

Aukcyjnego powinny być kierowane na adres e-mail: uzywane@hitachicapital.pl lub wysłane 

pocztą na adres siedziby Organizatora Aukcji. 

 

mailto:uzywane@hitachicapital.pl


 

 

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać informację pozwalające zidentyfikować 

Uczestnika, Przedmiot Aukcji oraz powinna zawierać dane kontaktowe. 

 

10.3 Organizator Aukcji może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 

dni od ujawnienia się jej przyczyn z wyjątkiem reklamacji składanych przez Konsumenta.  

 

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
11.1 Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. jest Administratorem danych osobowych. 

 

11.2  Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu.  

 
 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

12.1 Organizator ma prawo odwołania aukcji w całości lub w części bez podania przyczyn.  

 

12.2 W przypadku, gdy pojazd nie znajdzie nabywcy w terminie licytacji, Organizator może 

skierować pojazd do ponownej licytacji.  

 

12.3 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w następnych 

licytacjach w przypadku niedokonania przez Uczestnika, który wygrał licytację, zapłaty ceny 

nabycia pojazdu w określonym terminie lub niespełnienia innych warunków opisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

12.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu oraz za stan 

techniczny pojazdu oraz nie uzupełnia ewentualnych braków w zakresie wyposażenia 

podstawowego lub dodatkowego pojazdu z wyłączeniem przepisów dotyczących Konsumenta.  

 

12.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, w przypadku 

sprzedaży rzeczy ruchomych niebędących pojazdami.  

 

12.6 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmiany Regulaminu wiążą wszystkich Uczestników od dnia ich wprowadzenia. Organizator 

Aukcji zobowiązuje się do zamieszczenia zmienionego regulaminu w widocznym miejscu w 

Systemie Aukcyjnym. Konsument zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach 

elektronicznie.  

 



 

 

12.7 Wszelkie spory mogące powstać z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego 

Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji. 

Postanowienie nie dotyczy umów zawieranych z Konsumentem.  

 

12.8  Konsumenci mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową, 

pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy 

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu 

do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: 

http://www.uokik.gov.pl/wiih. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy 

internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

12.9 Niniejszy regulamin zastępuję regulamin obowiązujący od 18-11-2019 r. 
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Załącznik nr 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. będąc dostawcą o zasięgu globalnym, rozumie wartość informacji, zarówno tych 

dotyczących nas, jak i naszych klientów. Chronimy wszelkie dane uzyskiwane od użytkownika oraz prowadzimy 

rygorystyczną politykę w odniesieniu do kwestii prywatności, jak sprecyzowano poniżej. Pragniemy zadeklarować, 

iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach 

zapewniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów 

przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Hitachi, Ltd. (zwana dalej „Hitachi”) zasady ochrony danych 

osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. przetwarzając dane zawarte w Serwisie https://aukcje.hitachicapital.pl 

stosuje mechanizmy powalające na minimalizowanie zagrożeń związanych z zarządzaniem informacją zawartą w 

Serwisie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przetwarzanych danych osobowych. 

W związku z korzystaniem przez Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego Hitachi Capital Polska Sp. z o.o., Administrator 

zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o 

aktywności Uczestnika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie nie służą identyfikacji Uczestnika i na ich podstawie nie jest ustalana 

tożsamość Uczestnika. 

Szczegółowe informacje dotyczące działania plików cookies w Serwisie znajdują się na stronie 

http://cookieinfo.hostmonster.pl/ 

 

Korzystanie z Serwisu jest możliwie po założeniu konta przez Uczestnika, w związku z tym korzystanie z Serwisu 

wymaga podania danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.  

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Uczestnik nie ma prawnego obowiązku 

podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, jednocześnie podanie danych jest warunkiem założenia 

konta w Serwisie.  

 

Administrator Danych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż: 

https://aukcje.hitachicapital.pl/
http://cookieinfo.hostmonster.pl/


 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hitachi Capital Polska sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000242025, NIP: 1181808573 

 

2. Hitachi przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też został wyznaczony 

inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: 

iodo@hitachicapital.pl. 

Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z jakimikolwiek wątpliwościami dot. przetwarzania 

Pani/ Pana danych osobowych. 

W związku z użytkowaniem serwisu aukcyjnego Administrator Danych będzie 

przetwarzał następujący zakres danych: 

• Adres email, Imię i Nazwisko, Dane Adresowe, nr. telefonu, nr PESEL / nr dowodu 

osobistego w celu, w przypadku finalizacji transakcji zakupu auta, wystawienia faktury 

VAT oraz wydania auta z parkingu (dla osoby fizycznej)  lub 

• Adres email, Imię i Nazwisko, Dane Adresowe, nr. telefonu oraz informacje o firmie (dla 

konta firma) 

Podanie danych jest dobrowolne jednak ich podanie jest niezbędne do korzystanie z serwisu 

aukcyjnego. 

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Hitachi w następujących celach: 

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych 

Zapewnienia dostępu 

do Serwisu w tym 

prowadzenie 

komunikacji w 

odpowiedzi na ofertę 

/ zapytanie oraz 

obsługa techniczna 

konta 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
 

do chwili usunięcia konta Uczestnika w Serwisie, a po jego usunięcie przez 

okres 12 miesięcy od momentu usunięcia konta; 

mailto:iodo@hitachicapital.pl


 

 

Zawarcie i wykonanie 

umowy z klientem lub 

kontrahentem. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu 

upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, 

maksymalnie 6 lat. 

Realizacji 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

podatkowych 

i rachunkowych; 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

Przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

z przepisów podatkowych i rachunkowych; 

 

Dochodzenie 

roszczeń lub obrona 

przed roszczeniami 

prawnymi 

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO 

  

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do 

czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań 

egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. 

Archiwizowanie 

dokumentów, tj. 

umów i dokumentów 

rozliczeniowych 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

  

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych 

dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie 

mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora 

regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. 

Prowadzenie 

statystyk 

Art. 6 ust. 1 lit f RODO 

  

Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji 

przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów 

statystycznych. 

Prowadzenie działań 

marketingowych bez 

wykorzystania 

środków komunikacji 

elektronicznej 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

  

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie 

chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji 

o podejmowanych przez nas działaniach. 



 

 

Prowadzenie działań 

marketingowych 

z wykorzystaniem 

adresów e-mail 

i numerów telefonów 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

  

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności 

ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. 

  

Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie 

chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji 

o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby 

wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych 

spoczywających na Hitach i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od 

odwołania zgody). 

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do decyzji, która opiera się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec 

Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

6. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć 

inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 

ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana 

szczególną sytuacją. 

 

 

Odbiorcy danych 

7. W związku z prowadzoną działalnością Hitachi będzie ujawniać Państwa dane osobowe m.in. 

następującym podmiotom: 

• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa; 

• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, 

w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych 

wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi 

świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Hitachi w ramach 



 

 

kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na 

podstawie umowy z Hitachi i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami; 

• podmiotom działającym z upoważnienia Administratora, w szczególności pracownikom 

i pozostałym podmiotom współpracującym z Administratorem. 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w 

sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest 

dobrowolne. 

10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) 

w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 

jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to 

istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. 

 

Bezpieczeństwo danych Osobowych 

12. Administrator zapewnia, że dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie osoby 

upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez 

nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i 

dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

13. Administrator na bieżąco prowadzi proces analizy ryzyka, zapewniając że dane osobowe 

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny a materializacja ryzyk na bieżąco 

minimalizowana. 

14. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne 

podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa 

w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

  



 

 

 

Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od Umowy 

 

 

Prosimy o przesłanie Formularza na adres mailowy uzywane@hitachicapital.pl 

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: 

.......................................................................................................................................................... 

  

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): 

..........................................................................................................................................................

......................  

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 

827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. Ul. Franciszka 

Klimczaka 1, 02-797 Warszawa i zwracam wymienione poniżej towary. 

 

Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w 

wyżej wymienionej ustawie.  

 

 

Data otrzymania towaru: 

.........................................................................................................................................  

 

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): 

....................................................................................  

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: 

 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  

 

Właściciel rachunku: 

..............................................................................................................................................  

 

 

 

miejscowość i data podpis 
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