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REGULAMIN KONTA KIBICA 
 

§ 1. 
Definicje 

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej: 
1. „Aplikacja Mobilna” - aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Klub, przeznaczona do instalacji na Urządzeniu 

mobilnym oraz umożliwiająca w szczególności z korzystania z Serwisu, Panelu Kibica oraz Konta; 
2. „Klub” albo „Legia” – oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-

449 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000097402, NIP: 5261724308, REGON: 012362484, BDO: 000391057, kapitał zakładowy 
w wysokości 12.156.000,00 zł (wpłacony w całości), bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 22 318 20 00, e-
mail: konto@legia.com, oficjalna strona internetowa: www.legia.com; 

3. „Konto” – konto indywidualnie przypisane do Użytkownika, będące zbiorem informacji, danych i innych elementów 
prezentujących i opisujących Użytkownika na podstawie informacji przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie 
przez Użytkownika, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych przez Klub zarezerwowanych wyłącznie dla 
posiadaczy Konta, w szczególności poprzez korzystanie z pełnej treści Serwisu, Panelu Kibica oraz Aplikacji 
Mobilnej;  

4. “Panel Kibica” – platforma internetowa, będąca własnością Klubu, dostępna pod adresem: konto.legia.com oraz 
za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej udostępniona w ramach Usług świadczonych przez Klub służąca do 
zarządzania przez Użytkownika drogą elektroniczną treściami i informacjami dotyczącymi Klubu (w tym 
najnowszymi wiadomościami i ofertami Klubu); 

5. „Regulamin” – niniejszy regulamin; 
6. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://legia.com, udostępniony w ramach Usług 

świadczonych przez Klub, w ramach którego umieszczone są informacje na temat funkcjonowania Klubu, w 
szczególności najnowsze wiadomości oraz pliki wideo, które dostępne będą wyłącznie dla Użytkowników;  

7. „Umowa prowadzenia Konta” – umowa zawarta pomiędzy Klubem a Użytkownikiem, na mocy której Klub świadczy 
Użytkownikowi nieodpłatną usługę prowadzenia Konta; 

8. „Urządzenie mobilne” – przenośne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające przetwarzać, odbierać oraz wysyłać 
dane bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet 
itp.); 

9. „Usługi” - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Klub na rzecz Użytkowników, udostępniane przez Klub w 
ramach Konta, umożliwiające korzystanie w szczególności z Panelu Kibica, pełnej treści Serwisu oraz Aplikacji 
Mobilnej m.in. poprzez: 

a. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet w oparciu o odrębne regulaminy (np. regulamin 
sprzedaży biletów/karnetów, regulamin sklepu internetowego), 

b. korzystanie z najnowszych informacji udostępnianych przez Klub, 
c. założenie indywidualnego Konta Użytkownika, umożliwiającego korzystanie z dodatkowych funkcjonalności 

oraz oferowanych tam Usług dodatkowych (na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w 
regulaminach dotyczących poszczególnych Usług dodatkowych), w tym np. korzystanie z promocji w 
sklepie internetowym Legii lub zniżek na bilety/karnety sprzedawane przez Legię, uczestnictwo w akcjach 
i programach organizowanych przez Klub, podmioty powiązane z Klubem lub sponsorów, partnerów 
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Klubu oraz otrzymywanie na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej cyklicznych 
informacji w zależności od udzielonych przez Użytkownika zgód, 

d.  zapoznawanie się z materiałami premium przygotowanymi przez Klub wyłącznie dla Użytkowników; 
10. „Usługi dodatkowe” – serwisy internetowe, oferty lub usługi które mogą być udostępniane Użytkownikom w 

związku z korzystaniem z Konta, do których prawa przysługują: (i) Klubowi (w tym sklep internetowy, serwis do 
sprzedaży biletów/karnetów) albo (ii) podmiotom powiązanym z Klubem albo (iii) partnerom lub sponsorom Klubu. 
Usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy określające warunki korzystania z tych usług; 

11. „Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane na swoją rzecz Konto. 
 

§ 2. 
Postanowienia dotyczące korzystania z Konta 

1. Dostęp do Usług oraz Usług dodatkowych wymaga rejestracji Konta.  
2. Rejestracja Konta jest możliwa poprzez podanie adresu email oraz hasła. 
3. Adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta jest weryfikowany przez Klub. Hasło ustawiane jest przez 

Użytkownika samodzielnie. Użytkownik w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji zobowiązany jest potwierdzić 
adres e-mail linkiem aktywacyjnym wysłanym przez Klub na adres mailowy podany przez Użytkownika w czasie 
rejestracji.  

4. Hasło jest alfanumeryczne, musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać minimum jedną wielką literę, jedną 
małą literę i jedną cyfrę oraz znak specjalny. Wybór hasła dostępu następuje podczas pierwszego logowania do 
Konta. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Użytkownikowi i jego zmiana może nastąpić poprzez: (i) zalogowanie się 
do Konta w ramach Panelu Kibica i zmianę hasła w zakładce Ustawienia konta – Zmiana hasła, lub (i) w Panelu 
Kibica, przed zalogowaniem do Konta korzystając z opcji Resetuj hasło. 

5. Zalogowanie się do Serwisu, Panelu Kibica, Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Konta jest możliwe po akceptacji 
postanowień Regulaminu. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji i założenia Konta, a także 
do skorzystania z możliwości uzyskania za pomocą Konta dostępu do Usług / Usług dodatkowych.  

6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w 
szczególności poprzez zamieszczenie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, Klub jest uprawniony do 
zablokowania Konta, a także do usunięcia Konta. 

7. W przypadku zablokowania Konta, Klub może uzależnić jego odblokowanie od podjęcia przez Użytkownika 
określonych działań, np. usuwających naruszenia Regulaminu. 

8. Użytkownik w procesie rejestracji zobowiązuje się do podawania danych i składnia oświadczeń zgodnych z prawdą. 
Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych 
danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń. 

 
§ 3. 

Umowa prowadzenia Konta 
1. Z chwilą aktywacji Konta poprzez potwierdzenie adresu e-mail zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu dochodzi do 

zawarcia Umowy prowadzenia Konta. 
2. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy prowadzenia Konta w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy 

prowadzenia Konta Użytkownik powinien zgłosić takie żądanie do Klubu w ramach funkcjonalności Konta w zakładce 
Ustawienia konta – Usuń Konto Kibica. 
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3. Po otrzymaniu żądania Użytkownika zgodnie z ustępem powyżej Klub dokona dezaktywacji Konta. Z chwilą 
dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia Konta oraz cofnięcia przez Użytkownika 
wszystkich udzielonych zgód w czasie aktywacji Konta.  

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług dodatkowych określonych w odrębnych 
regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług dodatkowych.  
 

§ 4. 
Korzystanie z Konta za pomocą Aplikacji Mobilnej 

1. W celu korzystania z Konta za pomocą Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien:  
a. pobrać Aplikację Mobilną z Sklepu Google Play lub AppStore;  
b. zainstalować Aplikację Mobilną na Urządzeniu mobilnym;  
c. zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść;  
d. wprowadzić e-mail i hasło zgodnie z § 2 ust. 3-4 Regulaminu.  

2. Do korzystania z Konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej konieczne jest spełnienie wymagań technicznych 
opisanych w § 5 Regulaminu.  

3. Aplikacja Mobilna dostępna jest na systemie operacyjnym: Android (od wersji 5.0) oraz iOS (od wersji 11.0). W 
przypadku aktualizacji systemów operacyjnych Aplikacja Mobilna będzie dostępna za pomocą najnowszego 
systemu operacyjnego oraz jednej poprzedniej wersji danego systemu.  

4. Wszystkie dostępne funkcje Aplikacji Mobilnej wyświetlane są bezpośrednio po zalogowaniu do Konta za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.  

5. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest bezpłatne, za wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych do pobrania 
oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej, które to koszty Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów 
wiążących Użytkownika z podmiotami świadczącymi w/w usługi.  

6. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej poprzez trwałe usunięcie 
Aplikacji Mobilnej z Urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej z Urządzenia mobilnego nie jest 
równoznaczne z usunięciem Konta oraz rozwiązaniem Umowy o prowadzenie Konta. W celu rozwiązania Umowy 
prowadzenia Konta Uczestnik powinien zgłosić takie żądanie do Klubu w ramach funkcjonalności Konta w zakładce 
Ustawienia konta – Usuń Konto Kibica zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. 

 
§ 5. 

Zasady korzystania z Konta 
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki:  

a. udostępnienia przez Użytkownika loginu (adresu email) lub hasła do Konta osobie trzeciej;  
b. niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika loginu (adresu email) lub hasła przed dostępem osób 

nieupoważnionych;  
2. Logowanie do Konta wymaga wprowadzenia loginu (adresu email) oraz hasła dostępu ustawionego przez 

Użytkownika.  
3. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła do Konta może skorzystać z opcji Resetuj hasło dostępnej na stronie 

internetowej przeznaczonej do logowania do Konta. Po wybraniu przedmiotowej opcji na adres e-mail podany przez 
Użytkownika zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. 
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4. W przypadku pojawienia się ryzyka uzyskania dostępu do hasła przez osobę trzecią (np. na skutek utraty hasła) 
należy bezzwłocznie zmienić hasło w ramach funkcjonalności Konta. 

5. W przypadku utraty lub zmiany adresu email, lub innych danych podanych w Koncie należy bezzwłocznie 
zaktualizować dane w ramach funkcjonalności Konta.  

6. Użytkownik w każdej chwili może wylogować się z Konta. 
 

§ 6. 
Ochrona danych osobowych 

1. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Konta, Legii zostaną udostępnione dane osobowe Użytkowników. 
Administratorem tych danych osobowych jest Legia. Legia zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności i 
danych osobowych osób, których dane osobowe pozyskuje. Priorytetem Legii jest przetwarzanie danych osobowych 
w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem 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 („RODO”). 

2. Z Legią można skontaktować się pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres daneosobowe@legia.pl 
3. Legia przetwarza dane osobowe w następujących celach:  

a. w celu założenia Konta oraz w celu utrzymania Konta i umożliwienia Użytkownikom korzystania z jego 
funkcjonalności - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest fakt, że dane są niezbędne 
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b. w celu obsługi transakcji kupna biletów/karnetów i produktów ze sklepu internetowego Legii (po 
uruchomieniu tych funkcjonalności) - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest fakt, że 
dane są niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz konieczność realizacji 
obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

c. w celu przesyłania Użytkownikom informacji z życia klubu w formie „newslettera” – podstawą prawną 
przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

d. w celu przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze innym niż informacja handlowa np. informacji 
o funkcjonowaniu Konta, ważnych informacji z życia Klubu, informacji dotyczących organizacji dni 
meczowych i innych wydarzeń na stadionie – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie 
jest prawnie uzasadniony interes Legii polegający na możliwości informowania Użytkowników o 
funkcjonowaniu Konta, o ważnych informacjach z życia Klubu i dotyczących organizacji dni meczowych i 
innych wydarzeń na stadionie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

e. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych 
dla Użytkowników, przygotowanych w oparciu o dane Użytkowników, w szczególności, jeśli Użytkownik 
podał swoją datę urodzenia, w celu przesłania Użytkownikowi informacji z przygotowaną dla niego 
urodzinową ofertą – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Legii 
polegający na możliwości informowania o działalności Klubu i prowadzenia marketingu bezpośredniego, 
w tym promowania działalności, produktów i usług Legii, podmiotów związanych z Legią tj. Fundacji Legia 
Soccer Schools oraz Fundacji Legii lub Sponsorów i Partnerów Legii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f. w celu oceny satysfakcji z produktów i usług Legii – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Legii polegający na potrzebie dbania o jakość i możliwości oceny satysfakcji z 
produktów i usług Legii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

g. w celu prowadzenia 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 – podstawą prawną przetwarzania danych 
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jest prawnie uzasadniony interes Legii polegający na możliwości prowadzenia analiz istotnych cech 
odbiorców produktów i usług Legii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

h. w celu analizy aktywności Użytkowników w ramach Konta w celu poprawienia funkcjonalności Konta - 
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Legii polegający na badaniu 
aktywności na Koncie w celu poprawienia funkcjonalności Konta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

i. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Legii polegający na możliwości ustalania i 
dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec 
Legii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. W ramach Konta znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (m.in. Instagram, Facebook, Twitter). 
Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, 
aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali 
społecznościowych, a przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu 
społecznościowego i Użytkownik zostanie przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma 
informacje o tym, że Użytkownik odwiedził stronę Legii przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli 
Użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to adres 
IP) zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki Użytkownika na serwery portalu społecznościowego (zwykłe 
zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli Użytkownik jest 
zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże wizytę Użytkownika na portalu z jego kontem w tym 
portalu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, 
Użytkownik nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli Użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał jego 
wizytę na tym portalu z jego profilem, Użytkownik powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale społecznościowe można znaleźć na ich 
stronach internetowych. 

5. Dane Użytkowników mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii, w szczególności 
usług w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, 
audytowe, konsultingowe, podmiotom realizującym na zlecenie Legii usługi związane z działalnością marketingową 
Legii m.in. agencjom reklamowym prowadzącym działalność reklamową na zlecenie Legii. Dane będą udostępniane 
też organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów 
prawa. Dane mogą zostać udostępnione także podmiotom z grupy kapitałowej Legii, tj. Fundacji Legii i Fundacji 
Legia Soccer Schools, a także Sponsorom i Partnerom Legii (ich lista dostępna jest pod linkiem: 
http://legia.com/sponsorzy-57), jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. 

6. Dane Użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych, 
za wyjątkiem sytuacji w których dane osobowe są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z 
korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty takie jak Google i Facebook z zapewnieniem odpowiedniego 
stopnia ochrony danych osobowych Użytkowników, tj. jedynie wówczas, gdy dany podmiot znajduje się na liście 
Privacy Shield, została z nim podpisana standardowa klauzula umowna bądź wiążą go reguły korporacyjne. Masz 
prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych 
poza EOG za pośrednictwem Legii. 

7. Dane osobowe, które Użytkownik podał rejestrując swoje Konto, będą przechowywane przez okres, w którym 
Użytkownik posiada Konto. Natomiast dane zawarte na Koncie wykorzystywane przez Legię dla innych celów niż 
prowadzenie Konta, mogą być przechowywane w innych okresach (np. dane w związku z uczestnictwem w meczu). 
Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane przez Legię dla realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Legii tj. dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu 
przedawnienia tych roszczeń. 
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8. W związku z tym, że Legia przetwarza dane osobowe, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje wiele 
praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji 
w tym zakresie zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: daneosobowe@legia.pl  
W razie zwrócenia się do Legii z żądaniem skorzystania ze swoich praw, Legia może zażądać dodatkowych 
informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Legia będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.  
Jeżeli Legia wykaże, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój 
ustawiczny charakter, Legia może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia 
informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z 
żądaniem.  
Prawo dostępu do danych 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w 
szczególności informacji o tym, czy Legia przetwarza ich dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez 
Legię, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania 
danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania przez 
Legię danych, jeżeli nie zostały zebrane od tych osób. Osoby te mają ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z 
tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać 
się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania 
takiej kopii danych. 
Prawo do sprostowania danych 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych 
lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.  
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących 
okoliczności:  
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  
b) osoby te wniosły skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;  
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;  
e) osoby te cofnęły zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie 
zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. 

Nie ma jednak możliwości skorzystania z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia 
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących 
przypadkach: a) jeżeli kwestionują prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić 
prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i dana osoba sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne Legii ale 
potrzebne są danej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia 
przez daną osobę sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Legii są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu danej osoby. 
Prawo do przenoszenia danych 
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Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyły Legii oraz mają prawo 
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody lub na podstawie umowy z daną osobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w 
sposób zautomatyzowany. Osoby, których dane są przetwarzane mają jednocześnie prawo żądania by dane 
osobowe zostały przesłane przez Legię bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie 
możliwe. 
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 
ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Legii. 
Na skutek sprzeciwu Legia zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane są 
przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, 
bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Legia zobowiązana jest 
niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych jeżeli sądzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. 

9. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która zgodę wyraziła 
ma prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do założenia Konta i do otrzymywania informacji handlowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie). Podanie danych w 
postaci numeru telefonu jest niezbędne, jeśli Użytkownik chce otrzymywać informacje handlowe za pośrednictwem 
SMS/MMS lub telefonicznie (jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie). Niepodanie danych uniemożliwi 
realizację tych działań. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

11. Legia nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, które wywoływałoby wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nich 
wpływało. 
 

§ 7. 
Wymagania techniczne 

1. Do prawidłowego działania Konta w jego pełnej funkcjonalności niezbędne jest:  
a. zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz korzystanie ze sprzętu i oprogramowania umożliwiającego 

stosowanie protokołu SSL,  
b. włączona obsługa JavaScript,  
c. włączone cache’owanie zgodnie z nagłówkami otrzymywanymi od serwera.  

2. Funkcjonalności Konta dostosowane są do przeglądarek internetowych:  
a. desktopowych: Chrome, Opera, Safari, Firefox, Edge –do 3 wersji wstecz od najnowszej,  
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b. mobilnych: Chrome Mobile, Samsung Internet, Android Browser (plus obsługa webview), Safari Mobile –
do 3 wersji wstecz od najnowszej; 

3. Funkcjonalności Konta nie będą działały w przeglądarkach IE6, FF 3.5, o8, o9 lub starszych.  
 

§ 8. 
Reklamacje 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Konta lub świadczonych za 
pomocą Konta Usług. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Użytkownika. 
Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
reklamacji. 

4. Reklamacje mogą być składane  
a. listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 

Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja Konto Kibica”; 
b. e-mailowo na adres e-mail: konto@legia.com; 
c. osobiście w recepcji głównej siedziby klubu Legia (ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). 

 
§ 9. 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów 
1. Użytkownik 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 Użytkownikiem a 
Klubem. 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.  

2. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy 
wojewódzkich inspektoratach, o których 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.  

3. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu 
między Użytkownikiem a Klubem, 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).  

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik 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 Klub na 
podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
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5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Użytkownika 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 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  
 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Klubu pod adresem http://legia.com oraz w siedzibie 
Klubu. 

2. Zakazuje się umieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym w ramach 
funkcjonalności Konta, a także podejmowania działań powodujących zagrożenia dla Konta i jego funkcjonalności. 

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w tym uchylenia, zmiany lub 
wprowadzenia nowych przepisów odnoszących się do działalności Klubu w szczególności w zakresie organizacji 
imprez masowych, wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie technologii w Legii, w tym zasad obsługi klienta, 
zmian w zakresie systemu sprzedaży biletów/karnetów, rozwiązania lub zmiany zasad współpracy pomiędzy Legią 
a operatorem systemu sprzedaży biletów/karnetów. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 
14 dni od przesłania informacji do Użytkowników za pośrednictwem Konta lub za pośrednictwem wiadomości e-
mailowej. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu Użytkownik nie sprzeciwi się 
przyjęciu tych zmian, uznaje się, że Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian Regulaminu 
jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy prowadzenia Konta oraz usunięciem Konta.  

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 
5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 11 czerwca 2021 r.  

 
Legia Warszawa S.A. 

 


