
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PASZPORT MŁODEGO LEGIONISTY” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „PASZPORT MŁODEGO LEGIONISTY” (dalej: „Akcja 
Promocyjna”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-
449 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000097402, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-17-24-308, kapitał zakładowy w wysokości 
12.156.000 zł (wpłacony w całości), bezpośredni kontakt: tel. [+48] 22 318 20 00 oraz fax [+48] 
22 318 20 01, oficjalna strona internetowa: www.legia.com (dalej: „Organizator”). 

2. Akcja Promocyjna ma na celu zachęcenie najmłodszego pokolenia do kibicowania zespołowi 
piłkarskiemu Legii Warszawa (dalej także jako: „Pierwszy Zespół Legii”). 

3. Akcja Promocyjna nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy o grach i zakładach 
wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r., w szczególności nie jest związana z przeprowadzaniem 
jakiejkolwiek loterii lub losowania.  

4. Akcja Promocyjna będzie prowadzona od dnia 21 lipca 2018 r. (tj. od dnia rozegrania meczu 1 
kolejki Lotto Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2018/2019 pomiędzy pierwszymi seniorskimi 
drużynami piłkarskimi Legii Warszawa i Zagłębia Lubin, rozgrywanego na Stadionie Legii 
Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3 (dalej: 
„Stadion”) aż do ostatniego meczu (włącznie) z udziałem Pierwszego Zespołu Legii w ramach 
rundy finałowej rozgrywek Lotto Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2018/2019 rozgrywanego na 
Stadionie jako impreza masowa (dalej: „Okres Akcji Promocyjnej”). 

5. Treść Regulaminu jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Organizatora pod adresem 
http://legia.com/regulaminy-66 oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§ 2.  

WARUNKI UCZESTNICZENIA. 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która na dzień zakończenia Okresu 
Akcji Promocyjnej nie ukończyła 18 roku życia (dalej: „Uczestnik Akcji Promocyjnej”). 

2. Zadanie Uczestnika Akcji Promocyjnej polega na gromadzeniu w Okresie Akcji Promocyjnej 
pieczątek potwierdzających obecność Uczestnika Akcji Promocyjnej na następujących meczach 
Pierwszego Zespołu Legii rozgrywanych w sezonie piłkarskim 2018/2019 na Stadionie jako 
impreza masowa: 
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a. w ramach rozgrywek Lotto Ekstraklasy (runda zasadnicza oraz runda finałowa), oraz 

b. w ramach rozgrywek Pucharu Polski (z wyłączeniem ew. finału), oraz 

c. w ramach rozgrywek prowadzonych przez UEFA (tj. Liga Mistrzów UEFA oraz Liga Europy 
UEFA),  

(dalej łącznie: “Mecze Pierwszego Zespołu Legii”) 

3. Pieczątki, o których mowa w ust. 2 powyżej (dalej: „Pieczątki”) będą przyznawane Uczestnikom 
Akcji Promocyjnej podczas każdego Meczu Pierwszego Zespołu Legii. Pieczątki będą przybijane 
wyłącznie w odpowiednich rubrykach albumu „Paszport Młodego Legionisty” na sezon 
piłkarski 2018/2019, który można zakupić w wybranych kanałach sprzedażowych Organizatora. 
Do ww. albumu należy wkleić zdjęcie Uczestnika. 

4. Uczestnik Akcji Promocyjnej w celu zebrania Pieczątki powinien każdorazowo udać się 
osobiście lub w towarzystwie swojego opiekuna lub przedstawiciela prawnego do jednej z 
wyznaczonych przez Organizatora stref Stadionu, gdzie upoważnieni przedstawiciele 
Organizatora potwierdzą obecność Uczestnika Akcji Promocyjnej na danym Meczu Pierwszego 
Zespołu Legii poprzez przybicie Pieczątki w odpowiednich rubrykach albumu „Paszport 
Młodego Legionisty” na sezon piłkarski 2018/2019 zawierającego zdjęcie Uczestnika, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Dokonując wyliczenia frekwencji Uczestnika Akcji Promocyjnej na Meczach Pierwszego Zespołu 
Legii wyłącznie na podstawie łącznej liczby zebranych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej 
Pieczątek w zakupionym albumie „Paszport Młodego Legionisty” na sezon piłkarski 2018/2019 
(zawierającego zdjęcie Uczestnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej), Organizator przyzna 
nagrodę w postaci pamiątkowego medalu (dalej: „Nagroda”) tym Uczestnikom Akcji 
Promocyjnej, którzy w Okresie Akcji Promocyjnej nie opuścili więcej niż 3 (trzech) Meczów 
Pierwszego Zespołu Legii ze wszystkich Meczów Pierwszego Zespołu Legii rozegranych w 
Okresie Akcji Promocyjnej (dalej: „Laureaci”).  

Wyliczenie frekwencji Uczestnika Akcji Promocyjnej na Meczach Pierwszego Zespołu Legii 
będzie dokonywane przed rozpoczęciem ostatniego Meczu Pierwszego Zespołu Legii 
rozgrywanego w ramach rundy finałowej Lotto Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2018/2019. 

6. Prawo, o którym mowa w § 2 ust. 5 powyżej nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, 
w szczególności ekwiwalent pieniężny. 

7. Wręczenie Nagród Laureatom będzie dokonane osobiście przed rozpoczęciem lub w przerwie 
ostatniego Meczu Pierwszego Zespołu Legii rozgrywanego w ramach rundy finałowej Lotto 
Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2018/2019.  

8. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru Nagrody przez Laureata zgodnie z ust. 7 
powyżej, Nagroda będzie możliwa do odbioru przez Uczestnika Akcji Promocyjnej lub jego 
opiekuna lub przedstawiciela prawnego, na podstawie okazania albumu, o którym mowa w 
ust. 3-5 powyżej (zawierającego zdjęcie Uczestnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej), w 



 

Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w budynku Stadionu (ul. Łazienkowska 3, 00-449 
Warszawa), w terminie do 14 dni po dniu rozegrania ostatniego Meczu Pierwszego Zespołu 
Legii rozgrywanego w ramach rundy finałowej rozgrywek Lotto Ekstraklasy w sezonie 
piłkarskim 2018/2019. 

9. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 

 

§ 3.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej. 
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji 
Promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Opiekun lub przedstawiciel prawny Uczestnika Akcji Promocyjnej przystępując do Akcji 
Promocyjnej, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie 
wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. 

3. Udział w Akcji Promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane przez Organizatora w 
terminie 14 dni od daty ich złożenia na adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa lub na 
adres e-mail: paszportlegionisty@legia.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

6. Administratorem Twoich danych osobowych jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). Możesz skontaktować się z nami pocztą 
tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl. 

7. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

a. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji Promocyjnej – podstawą prawną 
przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu i 
rozstrzygnięciu Akcji Promocyjnej; 

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. 

8. Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis 
systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Organizatora. 
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9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

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

11. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie 
zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe w ust. 6 powyżej). 

12. 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.  

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

14. Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych 
niekompletnych. 

15. Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych. 

16. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 

17. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, 
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa. 

18. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, abyś mógł uczestniczyć w Akcji 
Promocyjnej. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Akcji 
Promocyjnej. 

19. 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. 

20. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2018 r. 

 

 

 

 


