
 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA  
/REJESTRACJĘ W PROGRAMIE CASHBACK WORLD (POWERED BY MYWORLD.COM)  

 
 
PESEL* 
 
IMIĘ KIBICA* 
 
NAZWISKO KIBICA* 
 
DATA URODZENIA** (DD.MM.RRRR) 
 
ADRES E-MAIL** 
 
TELEFON GSM**  
 
ULICA/NR DOMU** 
(adres do korespondencji)  
KOD/MIEJSCOWOŚĆ**  
(adres do korespondencji) 
 
KOD KRESKOWY KARTY KIBICA  

Kod kreskowy znajdujący się na Karcie Kibica Legii Warszawa z funkcją cashback   
IMIĘ I NAZWISKO 
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  
PESEL PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
 
 
¨ Oświadczam, że otrzymałam/-em, zapoznałam/-em się oraz akceptuję Regulamin Karty Kibica Legii Warszawa. 
 
Zgadzam się na przekazywanie na mój adres e-mail informacji handlowych i marketingowych: 
 
¨ dotyczących Legii Warszawa (zniżki i promocje, bilety, karnety, oferta sklepu Legii, inne usługi Legii), 
 
¨ o produktach, usługach i działalności Sponsorów i Partnerów Legii (oferta, promocje, nowości), 
 
¨ o produktach, usługach i działalności podmiotów związanych z Legią, tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii).  
 
 
¨ Wyrażam zgodę ¨ Nie wyrażam zgody  
na uczestnictwo w Programie Cashback World, przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Umów (OWU) dla Uczestników Cashback World doręczone mi w 
miejscu rejestracji, widoczne również pod adresem cashback.legia.com oraz 
¨ Wyrażam zgodę ¨ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych (patrz druga strona wniosku: Oświadczenie o ochronie danych osobowych myWorld Poland Sp. z o.o.) 
w celu uczestnictwa w Programie Cashback World od myWorld. Administratorem danych jest myWorld Poland Sp. z o.o. ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 
30-320 Kraków (krótko: myWorld). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co 
skutkować będzie usunięciem danych z Programu.    
¨ Wyrażam zgodę ¨ Nie wyrażam zgody  
na otrzymywanie informacji o ofertach handlowych, Deals, i nowościach o Programie Cashback World od myWorld, drogą elektroniczną na podany adres e-
mail oraz numer telefonu GSM. Wiem, że mogę odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym momencie wysyłając e-mail na adres 
service.legia@cashback.net.  
 
* Dane obowiązkowe w związku z funkcją identyfikacyjną Karty - są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników imprez masowych zgodnie z 
wymogami art. 13 ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Administratorem tych danych jest Ekstraklasa S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D oraz Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3. Nr PESEL przetwarzany jest wyłącznie przez 
Legia Warszawa S.A. i Ekstraklasa S.A. – w przypadku przystąpienia do Programu Cashback World nie będzie przekazany do myWorld Poland Sp. z o.o. 
** Dane nieobowiązkowe do wydania Karty, jednakże wymagane w przypadku przystąpienia do Programu Cashback World. Administratorem tych danych 
jest Legia Warszawa S.A. (adres siedziby jw.) oraz, w przypadku rejestracji w Programie Cashback World, myWorld Poland Sp. z o.o. (adres siedziby jw.). 
Osobie składającej Wniosek przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 
Regulamin Karty Kibica Legii Warszawa, OWU dla Uczestników Programu Cashback World oraz inne regulaminy obowiązujące na stadionie Legii Warszawa 
są dostępne w Punkcie Obsługi Kibica przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, a także na oficjalnej stronie klubowej legia.com. OWU dla Uczestników 
Cashback World dostępne są na stronie cashback.legia.com   

Uwagi dotyczące wypełniania Wniosku:  
1. Wniosek prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami.  
2. Osobom poniżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnionym całkowicie musi towarzyszyć przy składaniu wniosku przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) i tylko on może wypełnić 
wniosek danymi takiej osoby, składając swój podpis pod wnioskiem.  
3. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą wypełnić, podpisać i złożyć wniosek osobiście, jednak wymagane jest załączenie 
przez nich do wniosku pisemnej zgody na wydanie karty kibica udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (rodzica).  
4. Przy składaniu Wniosku należy okazać dokument tożsamości zawierający numer PESEL, bądź potwierdzenie nadania numeru PESEL wraz z innym oficjalnym dokumentem 
tożsamości.  
5. Wniosek podpisuje osoba występująca o Kartę Kibica, bądź jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, w obecności pracownika Klubu przyjmującego Wniosek.  
6. Posługiwanie się podrobionym lub przerobionym dokumentem zawierającym zgodę przedstawiciela ustawowego podlega odpowiedzialności karnej i jest zagrożone karą 
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby podlega 
karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 



 

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH MYWORLD POLAND SP. Z O.O. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w Programie Cashback World, celem obliczania każdorazowych Korzyści Zakupowych. Dotyczy to w szczególności danych 
teleadresowych podanych we wniosku, a także danych na temat preferencji zakupowych oraz dokonanych zakupów. Czyniąc zadość nałożonym obowiązkom 
informacyjnym, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 [dalej: RODO]), wskazuje: 
 

1. Administratorzy danych: Administratorem danych osobowych jest myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Bohdana 
Zielińskiego 22, 30-320 Kraków.  

2. Inspektor ochrony danych osobowych grupy myWorld: Peter Oskar Miller HXS GmbH Millergasse 3, 1060 Wien, 
data.protection@myworld.com.  

3. Inspektor ochrony danych dla myWorld Poland Sp. z o.o. Adam Piątek, iod@abi4u.pl, kontakt: ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 
30-320 Kraków. 

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b, art. 6 ust 1 lit f oraz art. 6 ust 1 lit a RODO i wyłącznie w celu realizacji umowy lub w 
prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych.  

5. Prawnie uzasadniony interes: Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator danych, jest przekazywanie 
danych w grupie myWorld Group w celu obsługi technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania 
dokumentacji w szczególności mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria).  

6. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w grupie myWorld Group oraz Legii Warszawa 
Spółka Akcyjna, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa.  

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe będą przekazywane do państwa 
trzeciego:  

i. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=PL).  

Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać w siedzibie Administratora.  
8. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu uczestnictwa w programie lub 

wycofania udzielonej zgody, oraz zgodnie z innymi przepisami prawa.  
9. Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa:  
i. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
ii. prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO), 
iii. prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),  
iv. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO) 
v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), 
vi. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 
viii. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy 
uczestnictwa w programie CASHBACK WORLD, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy i usunięciem danych. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  
i. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w rozumieniu RODO. 

 
 
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH LEGII WARSZAWA S.A. 
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Legia Warszawa S.A. (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). Możesz skontaktować się z 
nami pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl. Polecamy taki sposób kontaktu w szczególności w przypadku, w 
którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, tj. prawa dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawa do przeniesienia danych czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Twoje dane będą wykorzystywane przez Legię w celu wyrobienia, utrzymywania i umożliwienia korzystania z Twojej karty kibica i jej 
funkcjonalności, utrzymywania kontaktów związanych z korzystaniem z karty kibica. Twoje dane będą wykorzystane również do oceny satysfakcji z 
naszych produktów i usług, a także w celu informowania o działalności i prowadzenia marketingu usług i produktów Legii, Sponsorów i Partnerów 
Legii oraz podmiotów związanych z Legią, tj. Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii. Twoje dane będą wykorzystywane również do 
realizacji obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów określających zasady przeprowadzania imprez masowych, prawa 
konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Twoje dane, w tym informacje o Twoich zakupach, zostaną wykorzystane do 
tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla Ciebie, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych 
usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do 
wybranej grupy odbiorców. 
 
Pełna informacja o sposobie w jaki korzystamy z Twoich danych, w tym o podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, odbiorcach Twoich 
danych i treści Twoich praw dostępna jest w Punkcie Obsługi Kibica oraz w Regulaminie karty Kibica Legii Warszawa. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………..  
Miejscowość, data, podpis Kibica lub przedstawiciela ustawowego 


