LEGIA WARSZAWA S.A.
ul. Łazienkowska 3 \ 00-449 Warszawa
tel. [+ 48] 22 318 20 00 \ fax [+ 48] 22 318 20 01
e-mail: info@legia.pl \ www.legia.com

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ „Kup koszulkę bilet gratis”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą „Kup koszulkę bilet gratis” (dalej: „Promocja”) jest spółka Legia Warszawa S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000097402, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-17-24308, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (wpłacony w całości), bezpośredni kontakt: tel. [+48] 22 318 20 00, oficjalna strona
internetowa: www.legia.com (dalej jako „Organizator”).

2.

Sprzedaż promocyjna organizowana jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym Organizatora „FanStore” znajdującym się w Warszawie przy ul.
Łazienkowskiej 3 (dalej: „Sklep Stacjonarny”).

3.

Promocja ma na celu wspieranie sprzedaży produktów (towarów) Organizatora w jego Sklepie Stacjonarnym oraz zachęcenie do kibicowania
zespołowi piłkarskiemu Legii Warszawa.

4.

Promocja nie stanowi żadnej z gier hazardowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.,
w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.

5.

Promocja będzie prowadzona od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., lecz nie dłużej niż do momentu zakończenia
sprzedaży biletów na mecz 17. kolejki Lotto Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2019/2020 Legia Warszawa – Korona Kielce, którego
rozpoczęcie zostało zaplanowane na godz. 20:00 w dniu 30 listopada 2019 r. (dalej: „Mecz z Koroną”). Mecz z Koroną zostanie rozegrany
na Stadionie Miejskim Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie (dalej: „Stadion”).

6.

Treść Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym, na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.legia.com/regulaminy oraz
w siedzibie Organizatora.
§ 2.
WARUNKI UCZESTNICZENIA.

1.

Uczestnikiem Promocji może być każdy klient Sklepu Stacjonarnego, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu oficjalnej wyjazdowej
koszulki meczowej Organizatora na sezon piłkarski 2019/2020 (w wersji dorosłej, dziecięcej lub z autografami, dalej „Wyjazdowa Koszulka
Meczowa”) w Sklepie Stacjonarnym (dalej: „Uczestnik Promocji”).

2.

Uczestnik Promocji ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie Stacjonarnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Promocji do każdej zakupionej przez siebie w trakcie obowiązywania Promocji
1 (jednej) Wyjazdowej Koszulki Meczowej może otrzymać 1 (jeden) darmowy bilet uprawniający do wstępu na Mecz z Koroną na wybraną
przez siebie trybunę Stadionu, z wyłączeniem trybuny VIP (tj. sektora Silver oraz Gold), a także z wyłączeniem sektora przeznaczonego dla
kibiców gości (dalej: „Bilet na Mecz z Koroną”), z zastrzeżeniem postanowień §. 1 ust. 5 i § 2 ust. 4-7 poniżej. Celem uniknięcia wątpliwości
w Sklepie Stacjonarnym nie jest wydawany Bilet na Mecz z Koroną.

4.

Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji, tj. uzyskać darmowy Bilet na Mecz z Koroną, wyłącznie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie i tylko i wyłącznie na podstawie okazanego paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu
Wyjazdowej Koszulki Meczowej w okresie Promocji. Celem uniknięcia wątpliwości okazanie paragonu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest warunkiem skorzystania z Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania stosownego oznaczenia na
paragonie potwierdzającego fakt skorzystania z Promocji oraz dokonania jego kopii na potrzeby realizacji Promocji.

5.

Kwoty podlegające zwrotowi Uczestnikowi Promocji przez Organizatora, który skorzystał z Promocji, tj. dokonał odbioru Biletu na Mecz z
Koroną, w przypadku skorzystania przez niego z ustawowego uprawnienia do odstąpienia lub częściowego odstąpienia od umowy dot.
zakupu Wyjazdowej Koszulki Meczowej w Sklepie Stacjonarnym na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz z poszanowaniem
przepisów Regulaminu Sklepu Stacjonarnego, zostaną odpowiednio pomniejszone o cenę nominalną tej kategorii Biletu na Mecz z Koroną
zgodnie z oficjalnym cennikiem.

6.

Prawa, o których mowa w § 2 ust. 3-5 powyżej nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
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8.

Niniejsza Promocja łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również łączy
się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie Stacjonarnym w okresie trwania Promocji.
§ 3.
DANE OSOBOWE

1.

Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w związku z udziałem w Promocji i ewentualnym odbiorem Biletu na Mecz z
Koroną jest Organizator. Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, a w sprawach
dotyczących danych osobowych – również wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl.

2.

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 17 poniżej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a.

w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji, a także odbioru Biletu na Mecz z Koroną – podstawą prawną przetwarzania będzie
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu Promocji;

b.

w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym;

c.

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi
roszczeniami.

3.

Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez
Organizatora.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Promocji i ewentualnego przyznania Biletu na Mecz z Koroną.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.

Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Promocji, ewentualnie do momentu rozpatrzenia Twojej
reklamacji. W przypadku roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Promocji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres, przez
który będą trwały postępowania dotyczące takich roszczeń. Twoje dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia
wszelkich roszczeń związanych z Promocją, w tym roszczeń pochodzących z wyroków dotyczących Promocji oraz przez okres niezbędnym
do zachowania dowodów na wystąpienie zdarzeń mających skutki podatkowe

6.

W związku z tym, że Organizator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.

7.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe w
§ 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 powyżej).

8.

Jeżeli zwrócisz się do Organizatora z żądaniem skorzystania ze swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej
tożsamości, Organizator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

9.

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.

10. Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Organizator przetwarza Twoje
dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Organizatora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich
danych.
11. Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
12. Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych.
13. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
14. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa.
15. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, abyś mógł uczestniczyć w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało
niemożliwością uczestnictwa w Promocji.
16. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
17. W związku z odbiorem i korzystaniem z Biletu na Mecz z Koroną, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
Regulaminie sprzedaży biletów na mecze pierwszego zespołu piłkarskiego Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w rundzie
zasadniczej sezonu piłkarskiego 2019/2020 (dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.legia.com/regulaminy oraz w
siedzibie Organizatora).
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§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowopromocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2.

Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną
dostępną w Sklepie Stacjonarnym oraz siedzibie Organizatora.

4.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, a także Regulamin Sklepu Stacjonarnego (dostępny w
siedzibie Organizatora oraz w Sklepie Stacjonarnym), Regulamin Obiektu Sportowego – stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w
Warszawie (dostępny na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.legia.com/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora), Regulamin
Imprezy Masowej – meczu piłki nożnej (dostępny na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.legia.com/regulaminy oraz w
siedzibie Organizatora) oraz Regulamin sprzedaży biletów na mecze pierwszego zespołu piłkarskiego Legii Warszawa rozgrywane na
Stadionie Legii w rundzie zasadniczej sezonu piłkarskiego 2019/2020 (dostępny na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
www.legia.com/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora).

6.

Uczestnik Promocji posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej..

7.

Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu polubownego przy
wojewódzkich inspektoratach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów
polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

8.

Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem
Promocji a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).).

9.

W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może skorzystać z
pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia
dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR
dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Uczestnika Promocji posiadającego status konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
11. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
12. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Organizatora, tj. od dnia 19 listopada 2019 r.
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