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REGULAMIN SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA Z „VOUCHERÓW PREZENTOWYCH” W SEZONIE PIŁKARSKIM 2019/2020 

 

§ 1.  

Definicje 

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej: 

a) „Ekstraklasa” – oznacza rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy, tj. najwyższą klasę rozgrywek piłkarskich w Polsce prowadzoną 
przez spółkę Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie; 

b) „FanStore” – oznacza oficjalny sklep Klubu znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie (00-449); 

c) „Karnet Lite” – oznacza pakiet biletów imiennych uprawniających do udziału w Meczach w Rundzie Rewanżowej 19/20 oraz w 
Rundzie Finałowej 19/20, a także ewentualnych Meczach w ramach rozgrywek Pucharu Polski w sezonie piłkarskim 2019/2020 (z 
wyłączeniem ewentualnego finału), z zastrzeżeniem zmiany terminu poszczególnych Meczów, uprawniających do wejścia na 
Stadion i zajęcia przypisanego miejsca na wszystkie ww. Mecze w okresie obowiązywania Karnetu Lite; 

d) „Karta Kibica” – oznacza plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez Klub z widoczną datą ważności, wydaną 
po dniu 6 września 2013 r., umożliwiającą identyfikację osób wchodzących na Stadion, na który jest automatycznie kodowany 
Karnet Lite w przypadku jego zakupu zgodnie z Regulaminem; 

e) „Klub” lub „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: 526-17-24-308, REGON: 
012362484, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (w całości wpłacony), bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 22 318 20 
00, e-mail: pok@legia.pl, oficjalna strona internetowa: www.legia.com;  

f) „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu w roli gospodarza, rozgrywany 
na Stadionie w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w sezonie piłkarskim 2019/2020, w których występuje pierwszy seniorski 
zespół piłkarski Klubu, organizowany przez Klub jako sportowa impreza masowa;  

g) „Nabywca” – oznacza osobę, która nabyła Voucher Prezentowy; 

h) „POK” – oznacza Punkt Obsługi Kibiców znajdujący się w Siedzibie Klubu; 

i) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sprzedaży i korzystania z „Voucherów Prezentowych” w sezonie piłkarskim 2019/2020; 

j) „Runda Finałowa 19/20” – oznacza dodatkowe 4 (cztery) albo 3 (trzy) Mecze - w zależności od miejsca w tabeli rozgrywek 
Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 2019/2020 uzyskanego przez pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu po zakończeniu Rundy 
Zasadniczej 19/20, tj. po 30 (trzydziestu) kolejkach rozgrywek Ekstraklasy sezonu piłkarskiego 2019/2020 - rozgrywane po 
zakończeniu Rundy Zasadniczej 19/20 przez pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu w roli gospodarza na Stadionie (organizowane 
jako sportowa impreza masowa) w sezonie piłkarskim 2019/2020 w ramach rozgrywek Ekstraklasy, na podstawie regulaminu 
rozgrywek; 

k) „Runda Rewanżowa 19/20” – oznacza Mecze rozgrywane w ramach Rundy Zasadniczej 19/20 zaplanowane na rok kalendarzowy 
2020 w ramach sezonu piłkarskiego 2019/2020, na podstawie regulaminu rozgrywek;  

l) „Runda Zasadnicza 19/20” – oznacza 15 (piętnaście) pierwszych kolejnych Meczów rozgrywanych przez pierwszy seniorski zespół 
piłkarski Klubu w roli gospodarza na Stadionie w sezonie piłkarskim 2019/2020 w ramach rozgrywek Ekstraklasy, na podstawie 
regulaminu rozgrywek; 

m) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3; 

n) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski, tj. Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdujący się w Warszawie przy 
ul. Łazienkowskiej 3, na którym rozgrywane są Mecze; 

o) „Strefa Gold Club”– oznacza strefę VIP usytuowaną na trybunie zachodniej Stadionu liczącą 152 miejsca i obejmującą sektor GOLD 
100; 

p) „Strefa Silver Club” – oznacza strefę VIP usytuowaną na trybunie zachodniej Stadionu liczącą 1 550 miejsc i obejmującą sektory 
SILVER 100, 101, 102, 103, 124, 125, 126; 

q) „Użytkownik” – oznacza osobę, która dokona wymiany Vouchera Prezentowego na Karnet Lite w POK, w kasach Klubu przy ul. 
Łazienkowskiej 3 w Warszawie lub na Wyspie M1; 
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r) „Voucher Prezentowy” – oznacza bon towarowy w wybranej kategorii sektorów na Stadionie zakupiony w POK, kasach Klubu przy 
ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, w sklepie internetowym prowadzonym przez Klubu dostępnym pod adresem 
www.sklep.legia.com, na Wyspie M1, na Wyspie Janki lub w FanStore, pozwalający na jego wymianę na Karnet Lite zgodnie z 
niniejszym Regulaminem; 

s) „Wyspa Janki” – oznacza punkt sprzedaży Klubu w Centrum Handlowym Janki znajdującym się przy ul. Mszczonowskiej 3 w Jankach 
(05-090); 

t) „Wyspa M1” – oznacza punkt sprzedaży Klubu w Centrum Handlowym M1 znajdującym się przy. Al. Józefa Piłsudskiego 1 w 
Markach (05-260). 

 

§ 2.  

Postanowienia ogólne 

1. Sprzedaż Voucherów Prezentowych prowadzona jest przez Klub. 

2. Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Prezentowego, Nabywca Vouchera Prezentowego akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz 
następujących regulaminów: 

a. „Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie; 

b. „Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej”; 

c. „Regulamin sprzedaży Karnetów Lite 2019/2020 na mecze Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie 2019/2020” 

- które dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Klubu https://legia.com/regulaminy/. 

3. Klub prowadzi sprzedaż Voucherów Prezentowych od dnia 6 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., lecz nie dłużej niż do 
wyczerpania przeznaczonej do sprzedaży puli Voucherów Prezentowych. 

4. Zapłaty za Voucher Prezentowy w punktach stacjonarnych (POK, kasy Klubu, Wyspa Janki, Wyspa M1, sklep stacjonarny Fanstore) można 
dokonać gotówką lub kartą kredytową, zaś w sklepie internetowym Klubu: przelewem, PayPal, Blik i Masterpass. 

5. Koszt Vouchera Prezentowego, na podstawie którego określona jest kategoria Karnetu Lite, w tym w szczególności sektor na Stadionie, 
podany jest w § 6 Regulaminu. 

6. Voucher Prezentowy po jego wydaniu Nabywcy nie podlega w całości ani w części wymianie na jakikolwiek inne świadczenie niż Karnet 
Lite, w tym w szczególności nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie może również zostać zwrócony Klubowi, z 
zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.) lub § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego Legii Warszawa S.A., tj. odstąpienia lub częściowego 
odstąpienia od umowy zakupu Vouchera Prezentowego w sklepie internetowym Legii dostępnym pod adresem www.sklep.legia.com. 
Ewentualne dokonanie wymiany Vouchera Prezentowego na Karnet Lite po dokonaniu odstąpienia od umowy zakupu Vouchera 
Prezentowego w sklepie internetowym Klubu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, będzie oznaczać cofnięcie oświadczenia woli o 
odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera Prezentowego w sklepie internetowym Klubu. 

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery Prezentowe, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone. 

8. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Klubu z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera Prezentowego ani utraty 
jego ważności zgodnie z ust. 10 poniżej. 

9. Voucher Prezentowy ważny jest wyłącznie z oryginalnym hologramem Klubu. 

10. Data ważności Vouchera Prezentowego upływa z dniem ostatniego Meczu objętego Karnetem Lite. 

 

§ 3.  

Zasady korzystania z Voucherów Prezentowych 

1. Voucher Prezentowy służy do bezpłatnej wymiany na Karnet Lite ważny w odniesieniu do Meczów Legii rozgrywanych w Rundzie 
Rewanżowej 19/20, Rundzie Finałowej 19/20, a także w odniesieniu do ewentualnych Meczów w ramach rozgrywek Pucharu Polski w 
sezonie piłkarskim 2019/2020 (z wyłączeniem ewentualnego finału), z zastrzeżeniem zmiany terminu poszczególnych Meczów.  

2. Użytkownikiem Vouchera Prezentowego może być dowolna osoba, której zostanie on przekazany przez jego Nabywcę. 

3. Voucher Prezentowy można wymienić na odpowiedni Karnet Lite określony w Regulaminie sprzedaży karnetów na Rundę Rewanżową 
19/20 i Rundę Finałową 19/20 w sezonie piłkarskim 2019/20 zgodnie z kategorią umieszczoną na Voucherze Prezentowym, z 
wyłączeniem Strefy Silver Club oraz Strefy Gold Club, zgodnie z cennikiem określonym w § 6 Regulaminu.  
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4. Warunkiem wymiany Vouchera Prezentowego na Karnet Lite jest posiadanie ważnej Karty Kibica. 

5. Wymiana Vouchera Prezentowego na Karnet Lite może nastąpić wyłącznie w kasach Klubu i POK przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, 
a także na Wyspie M1. 

6. Godziny otwarcia kas Klubu, POK oraz Wyspy M1 podane są na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.legia.com. 

7. Warunkiem wymiany Vouchera Prezentowego na Karnet Lite jest spełnienie przez osobę, której dane będą widnieć na Karnecie Lite, 
wymogów dotyczących uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej. 

8. Klub ma prawo odmówić realizacji Vouchera Prezentowego w następujących przypadkach: 

a) upływu terminu ważności Vouchera Prezentowego; 

b) uszkodzenia Vouchera Prezentowego w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie; 

c) wcześniejszego wykorzystania Vouchera Prezentowego; 

d) niespełnienia wymagań dotyczących otrzymania Karnetu Lite określonych w Regulaminie sprzedaży Karnetów Lite 2019/2020 na 
mecze Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie 2019/2020. 

9. Voucher Prezentowy nie uprawnia do skorzystania z jakichkolwiek praw przysługujących posiadaczom biletów lub karnetów na mecze 
Legii Warszawa, w tym zwłaszcza do uzyskania rabatów udzielanych w ramach programów lojalnościowych lub skorzystania z promocji 
cenowych w kanałach sprzedażowych Klubu. 

 

§ 4.  

Dane osobowe 

1. W związku z nabyciem i korzystaniem z Vouchera Prezentowego, a następnie jego wymianą na Karnet Lite, Legii zostaną udostępnione 
dane osobowe osób fizycznych. Administratorem tych danych jest Legia. Z Legią można skontaktować się pocztą tradycyjną lub wysyłając 
maila na adres daneosobowe@legia.pl.  

2. Legia będzie przetwarzać dane w następujących celach:  

i. wykonania umowy zakupu Vouchera Prezentowego i dokonania jego wymiany na Karnet Lite; 

ii. wykonania umowy i umożliwienia uczestnictwa w imprezach masowych (tj. Meczach objętych Karnetem Lite);  

iii. wypełniania przez Legię obowiązków prawnych ciążących na Legii, w tym jako organizatora imprez masowych w postaci meczów 
piłki nożnej co w szczególności obejmuje monitoring stadionu podczas meczów;  

iv. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; 

v. badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i analiz statystycznych oraz  

vi. prowadzenia działań o charakterze marketingowym dotyczącym produktów i usług Legii oraz partnerów i sponsorów Legii, a także 
podmiotów związanych z Legią tj. sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii.  

3. Legia przetwarza dane ponieważ jest to niezbędne do: 

i. wykonania umowy, której stroną jest Nabywca Vouchera Prezentowego i który następnie dokonuje jego wymiany na Karnet Lite – 
w przypadku, w którym nabył karnet dla siebie;  

ii. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Legii – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 
o bezpieczeństwie imprez masowych polegających m.in. na prowadzeniu monitoringu stadionu podczas meczu, 
przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;  

iii. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię lub inne podmioty – te prawnie 
uzasadnione interesy polegają na:  

a. wykonaniu umowy – jeżeli Użytkownik Voucheru Prezentowego nabył karnet dla innej osoby; 

b. badaniu satysfakcji ze świadczonych przez Legię usług i analiz statystycznych;  

c. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami;  

d. zapewnieniu bezpieczeństwa meczów z udziałem Legii – w zakresie w jakim nie jest to wymagane zgodnie z 
przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;  
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e. prowadzeniu działań marketingowych dotyczących Legii (bilety, karnety, oferta sklepu Legii, inne usługi Legii), 
dotyczących produktów i usług Sponsorów i Partnerów Legii (oferta, promocje, nowości), dotyczących działalności 
podmiotów związanych z Legią tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii. 

4. Dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii, w szczególności usług w zakresie utrzymania i obsługi 
systemów informatycznych wykorzystywanych do rozprowadzania karnetów na mecz, podmiotom świadczącym usługi ochrony, 
księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, ubezpieczeniowe i w zakresie dostawy przesyłek. Dane będą udostępniane też organom 
publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub podmiotom uprawnionym 
do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa dotyczących organizacji imprez masowych, np. Polskiemu Związkowi Piłki 
Nożnej, podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, w których uczestniczy Legia czy Policji.  

5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

6. Legia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji usługi i umożliwienia wejścia na mecz Legii w charakterze kibica.  

7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z art. 13 ust. 13 w zw. z 
art. 13 ust. 14 pkt 3) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych informacje, w tym dane osobowe przechowywane w systemie 
służącym do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu 
do określonych miejsc oraz weryfikacji innych informacji podlegają usunięciu po upływie 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu 
przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej), a 
zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich 
postępowań, będą przechowywane po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni (a 
następnie zostaną komisyjnie zniszczone). Materiały te będą przechowywane dłużej – jeżeli będą mogły stanowić dowód pozwalający 
na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowód mogący mieć znaczenie dla toczących się 
takich postępowań, przez okres trwania takich postępowań.  

Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dłużej jeśli na Legię zostanie nałożony taki obowiązek przez właściwe organy.  

Dane będziemy przechowywać ponadto w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających i związanych z uczestnictwem w 
meczu Legii w charakterze kibica, 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.  

Dane adresowe udostępnione na potrzeby otrzymywania informacji handlowych i marketingowych będziemy przechowywać do 
momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych lub do momentu, w którym zaprzestaniemy ich 
wysyłania.  

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;  
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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  

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. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie ale niektóre dane są niezbędne do umożliwienia udziału w imprezie masowej (tj. imię, 
nazwisko, numer PESEL) a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.  

11. Jeśli zakupu Karnetu nie dokonała osoba uczestnicząca w meczu, dane tej osoby (imię, nazwisko, PESEL) zostały pozyskane od osoby, 
która zaprosiła ją na mecz lub nabyła dla niej Karnet. Można dowiedzieć się od jakiej osoby uzyskaliśmy dane, pisząc do nas na 
daneosobowe@legia.pl.   

12. Legia nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego wydawania decyzji. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Nabywca/Użytkownik wraz z dokonaniem zakupu Vouchera Prezentowego oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości treść 
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

2. Voucher Prezentowy, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest środkiem płatniczym ani instrumentem płatniczym. 
Voucher Prezentowy jest znakiem legitymacyjnym w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 
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3. Wydanie Vouchera Prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu 
obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Dowodem zakupu Vouchera Prezentowego jest otrzymany Voucher Prezentowy. 

5. W zakresie korzystania z Karnetów Lite otrzymanych na podstawie Vouchera Prezentowego zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, Regulaminu imprezy masowej – meczu 
piłki nożnej oraz Regulaminu sprzedaży Karnetów Lite 2019/2020 na mecze Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie 
2019/2020. 

6. Reklamacja dotycząca Karnetu Lite wydanego na podstawie Vouchera Prezentowego może być złożona przez Nabywcę/Użytkownika w 
formie: 

a. pisemnej w POK; lub 

b. e-maila wysłanego na adres pok@legia.pl.  

7. Nabywca/Użytkownik składając reklamację zobowiązany jest podać:  

a. imię i nazwisko; 

b. adres do korespondencji;  

c. numer PESEL; 

d. powód wystąpienia z reklamacją; 

e. datę okoliczności przywoływanych w reklamacji; oraz 

f. datę złożenia reklamacji. 

8. Na żądanie Klubu Nabywca/Użytkownik zobowiązany jest udzielić dodatkowych informacji lub dokonać uzupełnienia w ramach 
informacji wskazanych w ust. 7 powyżej, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Klub potrzeby 
uzyskania dodatkowych informacji lub uzupełnienia informacji wskazanych w ust. 7 powyżej Nabywca/Użytkownik zobowiązany jest 
wysłać odpowiedz w trybie wskazanym w ust. 6 powyżej w terminie 7 dni od uzyskania informacji od Klubu.  

9. Klub rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Nabywcę. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Nabywcy w 
formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w reklamacji albo w postaci elektronicznej za pomocą poczty e-mail (jeśli był 
podany). 

10. Aktualny Regulamin oraz ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są bezpłatnie w Siedzibie Klubu (ul. Łazienkowska 3, 00-449 
Warszawa) oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.legia.com. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na 
powyżej wskazanej oficjalnej stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Wszelkie zmiany Regulaminu 
następują z poszanowaniem praw nabytych Nabywcy/Użytkownika. 

11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy/Użytkownika będącego 
jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności 
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych 
oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, a także Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 
3 w Warszawie, Regulaminu imprezy masowej – meczu piłki nożnej oraz Regulaminu sprzedaży Karnetów Lite 2019/2020 na mecze Legii 
Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie 2019/2020. 

 

§ 6.  

Cennik Voucherów Prezentowych w sezonie piłkarskim 2019/20 
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Kategorie Sektorów Rodzaj Vouchera Prezentowego Ceny Voucherów Prezentowych 

1 

Sektory: 113*, 114*, 212*, 213, 214* 

Normalny 495 

Ulgowy 290 

2 

Sektory: 112*, 113*, 114*, 115*, 211*, 
212*, 214*, 215* 

Normalny 415 

Ulgowy 270 

3  

Sektory: 104, 111, 112*, 123, 200, 201, 202, 
210, 211*, 224, 225 

Normalny 360 

Ulgowy 250 

Sektor Rodzinny 4 

Sektory: 115*, 116, 117, 118*, 215*, 216, 
217, 218* 

Normalny 280 

Ulgowy 190 

5  

Sektory: 118*, 119, 120, 218*, 219, 220 

Normalny 330 

Ulgowy 260 

6 

Sektory: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209 

Normalny 290 

Ulgowy 195 

*Cena Vouchera Prezentowego dla wybranych sektorów uzależniona jest od wyboru konkretnego miejsca i może być różna w obrębie 
wybranego sektora. 

 

Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 r. 

 


