
 

 

 

 
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KIBICÓW LEGII POD NAZWĄ „LEGIONY”  

 

§ 1  

DEFINICJE 
1. „Karta Kibica” – oznacza ważną plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez Klub z widoczną datą 

ważności, umożliwiającą identyfikację osób wchodzących na stadion Klubu; 

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, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000,00 zł (wpłacony w całości), 

bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 22 318 20 00 oraz fax [+48] 22 318 20 01, e-mail: pok@legia.pl, oficjalna strona 

internetowa: www.legia.com; 

3. „Konto Legiony” – konto w Panelu Kibica indywidualnie przypisane do Uczestnika, aktywowane w ramach Panelu Kibica 

pod adresem: https://legia.com/activationhttps://legia.com/activation, będące zbiorem informacji, danych i innych 

elementów prezentujących i opisujących Uczestnika, jego rangę, historię uczestnictwa w Meczach oraz zebrane przez 

niego Punkty;  

4. „Mecz”- oficjalne mecze I seniorskiego zespołu piłkarskiego Klubu rozgrywane w ramach rozgrywek Ekstraklasy, Pucharu 

Polski (z wyłączeniem ewentualnego finału), eliminacji do fazy grupowej oraz rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA lub eliminacji 

do fazy grupowej oraz rozgrywek Ligi Europy UEFA, które zostaną rozegrane na stadionie Klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 

w Warszawie, w roli gospodarza jako imprezy masowe w okresie obowiązywania Programu; 

5. „Nagrody” –nagrody za uczestnictwo w Meczach w danym Sezonie Piłkarskim, których lista jest ogłaszana każdorazowo 

przez Klub najpóźniej na zakończenie danego Sezonu Piłkarskiego w Panelu Kibica oraz Koncie Legiony;  

6. „Panel Kibica” – serwis internetowy http://legia.com oraz dedykowana dla Programu podstrona serwisu, dostępna pod 

adresem: https://legia.com/legiony udostępniona w ramach usług świadczonych przez Klub służąca do zarządzania przez 

Uczestnika drogą elektroniczną Kontem Legiony;  

7. „Program” - program lojalnościowy pod nazwą „Legiony” organizowany przez Legię dla Uczestników umożliwiający 

zbieranie Punktów za uczestnictwo w Meczach w trakcie Sezonu Piłkarskiego; 

8. „Punkty” – punkty zgromadzone przez Uczestnika w ramach Programu w trakcie Sezonu Piłkarskiego; 

9. „Regulamin serwisu” – regulamin serwisu internetowego http://legia.com dostępny na stronie: 

http://legia.com/regulamin-serwisu-internetowego-legia-com-62; 

10. „Regulamin” – niniejszy regulamin; 

11. „Sezon Piłkarski” – oznacza okres, w którym rozgrywane są Mecze w danym sezonie piłkarskim, ogłoszony każdorazowo 

przez Klub w ramach Panelu Kibica w trakcie, którego możliwe jest zbieranie Punktów przez Uczestnika; 

12. „Suma Punktów” – suma zebranych przez Uczestnika Punktów w Sezonie Piłkarskim; 

13. „Uczestnik” – osoba fizyczna posiadająca ważną Kartę Kibica zarejestrowana w Panelu Kibica, posiadająca indywidualnie 

przypisane Konto Legiony; 

14. „Umowa prowadzenia Konta Legiony” – umowa zawarta pomiędzy Klubem a Uczestnikiem, na mocy której Klub świadczy 

Uczestnikowi nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Legiony; 

15. „Usługi” - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Klub na rzecz Uczestników, dostępne w Koncie Legiony w ramach 

Panelu Kibica umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Panelu Kibica m.in. poprzez założenie Konta Legiony, 
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dezaktywację Konta Legiony, zapoznanie się z historią uczestnictwa Uczestnika w meczach Klubu i związaną z tym rangą 

i zgromadzonymi Punktami, wybór Nagrody, dodawanie zdjęć do galerii; 

16. „Zlecenie” –zlecenie złożone przez Uczestnika w ramach Konta Legiony w dedykowanej zakładce dot. odbioru Nagrody 

za poprzedni Sezon Piłkarski, udzielone w terminie i na zasadach zgodnych z komunikatem umieszczonym w Panelu 

Kibica, w którym Uczestnik zleca zamianę swojej Sumy Punktów obliczonej na koniec Sezonu Piłkarskiego na wybraną 

jedną Nagrodę. 

§ 2 

ZASADY OGÓLNE  

1. Organizatorem Programu jest Klub. 

2. Program organizowany jest za pośrednictwem Panelu Kibica oraz Konta Legiony. 

3. Uczestnik w ramach Programu może zbierać Punkty za uczestnictwo w Meczach (na podstawie wystawionego na 

Uczestnika biletu lub karnetu wraz z Kartą Kibica). W zależności od zebranej Sumy Punktów na koniec Sezonu Piłkarskiego, 

Uczestnik będzie mógł skorzystać z Nagród przygotowanych przez Klub za dany Sezon Piłkarski.  

4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy osób fizycznych posiadających Kartę Kibica 

zgodnie z zasadami określonymi w serwisie legia.com.  

5. Program podlega przepisom prawa polskiego, postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu.  

6. Program trwa w trakcie każdego Sezonu Piłkarskiego do czasu jego odwołania przez Klub, poprzez stosowny komunikat 

Klubu ogłoszony w Panelu Kibica oraz Koncie Legiony. Punkty w ramach programu można zbierać wyłącznie w czasie 

aktualnego jednego Sezonu Piłkarskiego. Sumę Punktów obliczoną na koniec Sezonu Piłkarskiego można wymienić na 

jedną Nagrodę na podstawie Zlecenia złożonego zgodnie z warunkami i terminem ogłoszonym każdorazowo przez Klub 

na zakończenie danego Sezonu Piłkarskiego poprzez Panel Kibica lub Konto Legiony.  

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU I ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie jest: 

a) posiadanie Karty Kibica; 

b) posiadanie Konta Legiony w Panelu Kibica zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem serwisu; 

c) uzupełnienie adresu e-mail Uczestnika przypisanego do Karty Kibica w Punkcie Obsługi Kibica chyba, że został on 

podany podczas zakładania Karty Kibica; 

2. Aktywacja Konta Legiony jest równoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Regulaminu serwisu.  

3. Z chwilą aktywacji Konta Legiony dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta Legiony umożliwiającej Uczestnikowi 

udział w Programie i korzystanie z Usług.  

4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Panelu Kibica oraz Konta Legiony jest skorzystanie z urządzenia, za 

pomocą których Uczestnik może połączyć się z Internetem oraz przeglądać strony internetowe (m.in. Internet Explorer 

11, 10, 9 i nowsze, Firefox 25.0, 24.0. 23.0 i nowsze, Chrome:33.0, 32.0, 31.0 i nowsze, Safari 7.0, 6.0, 5.1 i nowsze). 

5. Uczestnik ma prawo rozwiązania Umowy prowadzenia Konta Legiony w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy 

prowadzenia Konta Legiony Uczestnik powinien zgłosić takie żądanie do Klubu w ramach funkcjonalności Konta Legiony 

w zakładce „Dezaktywuj Konto”. Rozwiązanie Umowy prowadzenia Konta Legiony będzie równoznaczne z zakończeniem 



 

 

 

udziału w Programie i usunięciem wszystkich Punktów oraz brakiem możliwości ubiegania się o Nagrodę. Udzielone zgody 

w ramach aktywacji Konta Legiony Uczestnik może cofnąć kontaktując się z Klubem pod adresem: pok@legia.pl.  

6. Po otrzymaniu żądania Uczestnika zgodnie z ustępem powyżej Klub dokona dezaktywacji Konta Legiony. Z chwilą 

dezaktywacji Konta Legiony przez Legię dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia Konta Legiony. 

§ 4 

KONTO LEGIONY  

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki:  

- udostępnienia przez Uczestnika loginu (adres e-mail), Karty Kibica lub hasła do Konta Legiony osobie trzeciej;  

- niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika loginu (adres e-mail), Karty Kibica  lub hasła przed dostępem 

osób nieupoważnionych;  

2. Aktywacja Konta Legiony wymaga wprowadzenia loginu (adresu email) przypisanego do Karty Kibica oraz numeru Karty 

Kibica.  

3. W przypadku gdy Uczestnik zapomni hasła do Konta Legiony może skorzystać z opcji przypomnienia hasła dostępnej na 

stronie internetowej przeznaczonej do logowania do Konta Kibica. Po wybraniu opcji „Nie pamiętasz hasła?” na adres e-

mail podany przez Uczestnika w Panelu Kibica zostanie wysłany link pozwalający na utworzenie nowego hasła. 

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 Legiony. 

5. W przypadku utraty lub zmiany adresu email, Karty Kibica lub innych danych podanych w Koncie Legiony należy 

bezzwłocznie zaktualizować dane w Koncie Legiony. 

6. Uczestnik w każdej chwili może wylogować się z Konta Legiony. 

7. Uczestnik w procesie rejestracji zobowiązuje się do podawania danych i składnia oświadczeń zgodnych z prawdą. Klub 

nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub 

złożenia nieprawdziwych oświadczeń. 

8. Po rejestracji w Panelu Kibica, Konto Legiony staje się jednocześnie profilem Uczestnika w Programie. 

9. Konto Legiony może być kontem publicznym widocznym dla innych Uczestników, jeśli dany Uczestnik zaznaczył taką opcję 

w ramach swojego Konta Legiony. Dane widoczne dla pozostałych Uczestników to: zdjęcie, nazwa, ranga Uczestnika oraz 

ilość meczów, w których Uczestnik uczestniczył w bieżącym Sezonie Piłkarskim. 

10. Uczestnik może za pomocą funkcjonalności Konta Legiony określić zakres i sposób prezentowania jego danych w Koncie 

Legiony, w tym wyłączyć możliwość wyszukiwania jego Konta Legiony przez innych Uczestników. 

11. Uczestnik zamieszczając komentarze w Panelu Kibica będzie oznaczony danymi pozwalającymi na identyfikację jego Konta 

Legiony. 

12. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Panelu Kibica lub Konta Legiony niezgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu lub Regulaminu serwisu, w szczególności poprzez zamieszczenie treści o charakterze bezprawnym lub 

obraźliwym, Klub jest uprawniony do zablokowania Konta Legiony, a także do usunięcia Konta Legiony oraz wyzerowania 

Punktów.  

13. W przypadku zablokowania Konta Legiony, Klub może uzależnić jego odblokowanie od podjęcia przez Uczestnika 

określonych działań, np. usuwających naruszenia Regulaminu lub Regulaminu Serwisu. 
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§ 5 

PUNKTY 

1. W ramach Programu Uczestnik zbiera Punkty w trakcie Sezonu Piłkarskiego ogłoszonego przez Klub. 

2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi za udział Uczestnika w Meczach na podstawie Karty Kibica oraz biletu lub karnetu 

wystawionego na Uczestnika. Odnotowanie udziału w Meczu na Karcie Kibica odbywa się za pomocą systemu bramek 

ochronnych znajdujących się na terenie stadionu, na którym rozgrywane są Mecze. 

3. Za udział w Meczu Uczestnik otrzymuje 10 punktów. 

4. Klub poprzez komunikat umieszczony w ramach Panelu Kibica w szczególności poprzez Konto Legiony może ogłosić 

specjalną kategorię Meczy zawierającą inną punktację.  

5. Uczestnik może w Panelu Kibica skorzystać z możliwości wpisania meczy, w których uczestniczył, przed przystąpieniem 

do Programu (mecze archiwalne). W tym celu powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionej przez Klub w ramach 

Konta Legiony. Dopisane punkty nie będą brane pod uwagę przy obliczeniu Sumy Punktów dla danego Sezonu 

Piłkarskiego jeżeli nie będą dotyczyły Meczów odbytych w ramach danego Sezonu Piłkarskiego za który zbierane są 

Punkty.  

6. Udział w meczach wyjazdowych oraz w innych meczach niż zdefiniowane w § 1 ust. 4 nie będzie premiowany Punktami. 

7. Klub dołoży wszelkich starań, aby Punkty za Mecz zostały przypisane Uczestnikowi w jego Koncie Legiony w terminie do 

72 godzin od zakończenia Meczu. Czas wprowadzenia Punktów do każdego Konta Legiony może się różnić z uwagi na 

uwarunkowania techniczne.  

8. Uczestnik może złożyć reklamację do Punktu Obsługi Kibica w przypadku braku doliczenia Punktów za Mecz w Koncie 

Legiony. Klub uwzględni reklamację w tym zakresie, jeżeli zostanie ona zgłoszona w terminie nie późniejszym niż 14 dni 

od daty odbycia danego Meczu. 

9. Punkty za udział w Meczu przyznawane są w bieżącym Sezonie Piłkarskim. Po terminie wyznaczonym przez Klub na wybór 

Nagrody wszystkie Punkty tracą ważność i tym samym Uczestnik traci zdobytą w danym Sezonie Piłkarskim rangę, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 2-3. 

10. Suma Punktów obliczona na zakończenie danego Sezonu Piłkarskiego może być na podstawie Zlecenia Uczestnika 

zamieniona na jedną wybraną przez Uczestnika Nagrodę odpowiadającą wartości Sumy Punktów zebranych w danym 

Sezonie Piłkarskim. Zlecenie musi zostać złożone w terminie wskazanym przez Klub ogłoszonym w komunikacie 

zawierającym informację o dostępnych Nagrodach. Zlecenia złożone po tym terminie nie będą realizowane.  

11. Jeżeli w trakcie trwania Sezonu Piłkarskiego Uczestnik zostanie ukarany zakazem stadionowym na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w związku z wykroczeniem lub przestępstwem popełnionym w czasie 

trwania meczu piłkarskiego, utraci on wszystkie Punkty zdobyte w ramach Programu.  

12. Jeżeli w trakcie trwania meczu piłkarskiego Uczestnik zostanie usunięty ze stadionu, na którym odbywa się Mecz, Klub 

może nie przyznać Uczestnikowi Punktów za ten Mecz oraz może odebrać Uczestnikowi Punkty w sytuacji, gdy zostały już 

przyznane. 

13. Punkty nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich lub w inny sposób przekazane osobom trzecim.  



 

 

 

§ 6 

RANGI DLA UCZESTNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH KARNETÓW 

1. W zależności od liczby zdobytych Punktów w trakcie Sezonu Piłkarskiego, Uczestnik nieposiadający karnetu otrzymuje 

kolejne stopnie wojskowe: 

a) Korpus szeregowych: 

- szeregowy – od 10 Punktów; 

- starszy żołnierz – od 30 Punktów. 

b) Korpus podoficerów: 

- kapral – od 50 Punktów; 

- plutonowy – od 80 Punktów; 

- sierżant – od 110 Punktów; 

- chorąży – od 140 Punktów. 

2. Uczestnik, nieposiadający karnetu w trakcie trwania Sezonu Piłkarskiego nie może uzyskać wyższej rangi niż chorąży, 

nawet w przypadku zgromadzenia większej ilości Punktów.  

3. Klub w każdym czasie może wprowadzić nowe rangi dla Uczestników nieposiadających karnetów.  

§ 7 

RANGI DLA UCZESTNIKÓW POSIADAJĄCYCH KARNETY 

1. W zależności od liczby zdobytych Punktów w trakcie Sezonu Piłkarskiego, Uczestnik posiadający karnet w Sezonie 

Piłkarskim otrzymuje kolejne stopnie oficerskie: 

a. Korpus oficerów - oficerowie młodsi: 

- podporucznik – od 50 Punktów; 

- porucznik – od 90 Punktów; 

- kapitan – od 130 Punktów. 

b. Korpus oficerów - oficerowie starsi; 

- major – od 170 Punktów; 

- podpułkownik – od 210 Punktów; 

- pułkownik - w Sezonie Piłkarskim może opuścić maksymalnie 2 Mecze; ranga Pułkownika naliczana będzie po 

zakończeniu Sezonu Piłkarskiego. 

2. Stopień generalski może otrzymać Uczestnik, który posiada stopień pułkownika nieprzerwalnie przez co najmniej 3 

Sezony Piłkarskie, w takim przypadku brana będzie pod uwagę ranga i Punkty uzyskane w poprzednim Sezonie Piłkarskim. 

Stopień generalski zostaje usunięty jeżeli w danym Sezonie Piłkarskim Uczestnik nie osiągnął stopnia pułkownika.  

3. W zależności od posiadania rangi Pułkownika przez więcej niż 3 Sezony Piłkarskie, stopień generalski będzie prezentował 

się następująco: 

- Generał Brygady (*) - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwanie przez 3 Sezony Piłkarskie; 

- Generał Dywizji (**) - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwanie przez 4 Sezony Piłkarskie; 

- Generał Broni (***) - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwanie przez 5 Sezonów Piłkarskich; 

- Generał (****) - posiadanie stopnia pułkownika nieprzerwanie przez 6 Sezonów Piłkarskich. 



 

 

 

4. Klub w każdym czasie może wprowadzić nowe rangi dla Uczestników posiadających karnety.  

5. O specjalnych nagrodach i innych korzyściach wynikających z posiadania stopnia Generała, Klub będzie informował 

Uczestników w oddzielnych komunikatach znajdujących się w Panelu Kibica oraz w ramach Konta Legiony. 

6. Uznaje się, że wymóg posiadania karnetu, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej jest spełniony w przypadku posiadania 

przez Uczestnika karnetu obejmującego choćby część Sezonu Piłkarskiego (np. karnet za rundę zasadniczą lub rundę 

finałową).  

§ 8  

NAGRODY 

1. Nagrody będą wymieniane na podstawie Zlecenia złożonego zgodnie z komunikatem Klubu, o którym mowa w § 8 ust. 2 

poniżej za Sumę Punktów zebraną przez Uczestnika w trakcie Sezonu Piłkarskiego, obliczoną na zakończenie danego 

Sezonu Piłkarskiego. Uczestnik może zamienić Sumę Punktów tylko na jedną wybraną Nagrodę. Uczestnik w ramach 

zebranej Sumy Punktów może wybrać Nagrodę, do której przypisana jest Nagroda o mniejszej wartości Punktów niż 

zebrana przez niego Suma Punktów. Nie można łączyć kilku Nagród, których wartość odpowiada zabranej Sumie Punktów. 

Zlecenie w każdym przypadku może dotyczyć wyłącznie jednej Nagrody.   

2. Pełen katalog Nagród, a także informacje o szczegółowych warunkach ich przyznawania (ranga konieczna do odbioru 

Nagrody, termin oraz sposób w jakim należy dokonać wyboru Nagrody, termin realizacji Nagrody itp.) określone zostaną 

w Panelu Kibica i będą prezentowane za pośrednictwem Konta Legiony. Powyższe informacje, będą publikowane 

najpóźniej w terminie 2 miesiący po zakończeniu danego Sezonu Piłkarskiego. 

3. Uczestnikowi będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub niewykonującemu poleceń osób 

odpowiedzialnych za realizację danej Nagrody może zostać odebrana Nagroda lub odmówienie prawa do wyboru 

Nagrody. Klub może także odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi, który nie dokonał wyboru Nagrody w terminach 

i na zasadach ustalonych w komunikacie Klubu zgodnie z § 8 ust. 2. 

4. Wszystkie Nagrody przewidziane w ramach Programu są nagrodami indywidulanymi Uczestnika. Uczestnik nie może 

przekazać jej innej osobie, ani zrealizować jej przy udziale osoby towarzyszącej, z wyjątkiem nagrody zastrzeżonej w § 8 

ust. 8, którą Uczestnik może zrealizować przy udziale jednej wskazanej przez niego osoby. 

5. W związku ze szczególnym charakterem Nagród, podane w komunikacie lub Koncie Kibica terminy realizacji Nagród, o 

którym mowa w § 8 ust. 2 mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie terminu odebrania/realizacji Nagrody, Uczestnik 

zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika mail przy aktywacji Konta Legiony 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  
6. Uczestnik nie może żądać wymiany Sumy Punktów lub wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę 

innego rodzaju. Uczestnik nie może zamienić wybranej Nagrody na inną Nagrodę.  

7. Uczestnik, który uzyskał rangę „Pułkownika” w poprzednim Sezonie Piłkarskim oraz jest posiadaczem aktualnego karnetu 

(dalej: „Uczestnik Zapraszający”), ma prawo zaprosić nieodpłatnie jedną osobę na dowolnie wybrany jeden mecz w 

Sezonie Piłkarskim następującym po Sezonie Piłkarskim, w którym Uczestnik uzyskał rangę „Pułkownika”, odbywającym 

się w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz Pucharu Polski organizowanym 

przez Polski Związek Piłki Nożnej (z wyjątkiem finału), z zastrzeżeniem, iż osoba towarzysząca do dnia rozegrania tego 

meczu nie uczestniczyła w żadnym Meczu lub uczestniczyła w nim po raz ostatni przed dniem 1 lipca 2006 roku (dalej: 

„Osoba Towarzysząca”).  



 

 

 

8. Wyboru miejsca Osoby Towarzyszącej dokonuje Uczestnik Zapraszający, z zastrzeżeniem, że jest to miejsce na trybunie, 

na którą Uczestnik Zapraszający posiada aktualny karnet, a przydział uzależniony jest od dostępności miejsc na danym 

meczu. 

9. Osoba Towarzysząca zobowiązana jest, w celu odbioru biletu, zgłosić się najpóźniej 24 godziny przed meczem do Punktu 

Obsługi Kibica znajdującego się na stadionie Klubu przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie i podać przy odbiorze biletu 

numer Karty Kibica należącej do Uczestnika Zapraszającego niezbędny do weryfikacji aktualności karnetu oraz przedłożyć 

swój dokument tożsamości z numerem PESEL. 

10. W przypadku Nagród realizowanych w związku z meczami Klubu, ich realizacja będzie możliwa tylko podczas meczów w 

rozgrywkach o mistrzostwo Polski organizowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz Pucharu Polski organizowanym przez Polski 

Związek Piłki Nożnej (z wyjątkiem finału), chyba że komunikat Klubu dot. nagród, o którym mowa w § 8 ust. 2 stanowi 

inaczej. 

11. Każda z Nagród zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 

wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym.  

 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Programu lub funkcjonowania Panelu Kibica lub Konta 
Legiony.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Uczestnika. Zgłoszenie 
powinno zawierać aktualne dane Uczestnika 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 mailowo na adres: pok@legia.pl bądź listownie na adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 
Warszawa. 

§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Legia. Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając 
maila na adres: daneosobowe@legia.pl  

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane w związku z Programem? 

Legia przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach: (i) wykonania przez Legię Umowy o prowadzenie Konta 
Legiony związanej z uczestnictwem w programie Legiony, w tym w szczególności utrzymania Twojego Konta Legiony w 
Panelu Kibica, przyznawania Ci Punktów związanych z uczestnictwem w Programie zgodnie z Regulaminem (w tym 
poprzez przetwarzanie Twoich danych dotyczących uczestnictwa w Meczach Legii), przyznawania Ci Nagród zgodnie z 
Regulaminem Programu, kontaktów z Tobą w związku z Programem i umożliwienia Ci zamieszczania komentarzy na 
stronie internetowej Legii, (ii) wypełnienia przez Legię obowiązków prawnych ciążących na Legii, w tym w szczególności 
wynikających z przepisów podatkowych, (iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 
oraz (iv) prowadzenia działań o charakterze marketingowym dotyczącym produktów i usług Legii (o ile udzieliłeś 
odpowiedniej zgody). 



 

 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w związku z Programem oraz na czym polega prawnie 
uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Twoje dane ? 

Legia przetwarza Twoje dane ponieważ jest to niezbędne do: 

a. wykonania Umowy o prowadzenie Konta Legiony, której jesteś stroną; 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Legii – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających 

z przepisów podatkowych; 

c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię – dotyczy to następujących 

przypadków: 

- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; 

- prowadzenia działań marketingowych dotyczących Legii (bilety, karnety, oferta sklepu Legii, inne usługi 

Legii). 

Komu przekazujemy Twoje dane w związku z Programem?  

Twoje dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii, w szczególności usług w zakresie 
utrzymania i obsługi działania Panelu Kibica lub Konta Legiony, utrzymania i obsługi systemów informatycznych, 
podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, ubezpieczeniowe i w zakresie dostawy 
przesyłek. Twoje dane będą udostępniane też organom publicznym, w tym sądom lub Policji, na ich uzasadnione żądanie 
lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej? 

Twoje dane nie są przekazywane przez Legię poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.  

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane w związku z Programem?  

Będziemy wykorzystywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy prowadzenia Konta Legiony związanej 
z Twoim uczestnictwem w Programie. 

Twoje dane będziemy przechowywać ponadto w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających i związanych 
z Twoim uczestnictwem w Programie, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań 
podatkowych – w takim wypadku ich usunięcie lub anonimizacja nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia 
zobowiązań podatkowych. Twoje dane adresowe udostępnione na potrzeby otrzymywania informacji handlowych i 
marketingowych będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji 
handlowych i marketingowych lub do momentu, w którym zaprzestaniemy ich wysyłania. 

Jakie przysługują Ci prawa? 

W związku z tym, że Legia przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci 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.  

Jeżeli zwrócisz się do Legii z żądaniem skorzystania ze swoich praw, Legia może zażądać dodatkowych informacji w celu 
potwierdzenia Twojej tożsamości. Legia będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania żądania.  

Jeżeli Legia wykaże, że Twoje 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.  



 

 

 

a. Prawo dostępu do danych 

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Legia 
przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię, celach przetwarzania danych, 
kategoriach odbiorców Twoich danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach 
dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Legię Twoich danych, jeżeli nie zostały 
zebrane od Ciebie. Masz 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. 

b. Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, 
uzupełnienia danych niekompletnych.  

c. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  

- wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;  

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;  

- cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie 

Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. 

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia 
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość 
danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z 
prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane 
osobowe nie są już potrzebne Legii ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) 
w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
Legii są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

e. Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Legii oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu 
administratorowi bez przeszkód ze strony Legii, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na 
podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie 
prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Legię bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest 
to technicznie możliwe. 

f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legii.  



 

 

 

Na skutek sprzeciwu Legia zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz 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.  

g. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich 
danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. 

h. Informacja o prawie do cofnięcia zgody  

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej 
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

i. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz ewentualnych konsekwencjach ich niepodania  

Wszystkie dane podajesz dobrowolnie ale niektóre dane są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy prowadzenia Konta 
Legiony dotyczącej uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację ww. umowy.  

j. Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu  

Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w związku z przekazaniem 
danych w ramach Programu.  

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Klubu oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu pod adresem 

http://legia.com/regulamin-legionow-153. 

2. Zakazuje się umieszczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym w ramach Panelu Kibica lub 

Konta Legiony, a także podejmowania działań powodujących zagrożenia dla Panelu Kibica lub Konta Legiony i jego 

funkcjonalności. 

3. Regulamin obowiązuje od Sezonu Piłkarskiego 2019/2020 od dnia ogłoszenia tj. od 2 sierpnia 2019 r. Punkty za 

uczestnictwo w Meczach odbytych w Sezonie Piłkarskim 2019/2020 przed dniem 2 sierpnia 2019 r. zostaną 

automatycznie dodane Uczestnikom w ramach Konta Legiony.  

4. Pogram prowadzony jest do czasu jego odwołania przez Klub, o czym Klub poinformuje za pośrednictwem komunikatu 

ogłoszonego w Panelu Kibica oraz Koncie Legiony.  

5. 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, rozwiązania lub zmiany zasad współpracy pomiędzy Legią a operatorem systemu 

sprzedaży biletów. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują pod warunkiem, że zostaną ogłoszone w 

Panelu Kibica oraz Koncie Legiony. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od przesłania 



 

 

 

informacji do Uczestników za pośrednictwem Panelu Kibica oraz Konta Legiony. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania 

powiadomienia o zmianach Regulaminu Uczestnik nie sprzeciwi się przyjęciu tych zmian, uznaje się, że Uczestnik 

akceptuje zmiany Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy 

prowadzenia Konta Legiony oraz Dezaktywacją Konta Legiony.  

6. Ogłoszenie nowego Regulaminu oraz ewentualne zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa nabyte przez 

Uczestników na podstawie poprzedniej wersji regulaminu Programu. 

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

 


