REGULAMIN VOUCHERA RABATOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ZAKUPU KOSZULKI MECZOWEJ
(dalej: „Regulamin”)
1. Organizatorem promocji Vouchera rabatowego uprawniającego do zakupu repliki koszulki meczowej Legii Warszawa
(dalej „Promocja”) jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa,
wpisana 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),
BDO: 000391057 (dalej „Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest prowadzony przez Organizatora sklep stacjonarny Legii Warszawa działający przy ul.
Łazienkowskiej 3 (,,Fan Store”) (dalej „Sklep stacjonarny”) oraz sklep online Organizatora dostępny na stronie
internetowej www.sklep.legia.com (dalej „Sklep internetowy”).
3. Promocja obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godzin zamknięcia Sklepu Stacjonarnego
oraz do 30 września 2020 r. do godz. 23:59 w Sklepie internetowym.
4. Promocja dotyczy wyłącznie replik koszulek meczowych Legii Warszawa przeznaczonych na sezon piłkarski
2019/2020 oraz na sezon piłkarski 2020/2021 oferowanych w okresie Promocji w Sklepie stacjonarnym oraz
Sklepie internetowym (dalej „Koszulka”).
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy do dnia 30 września 2020 r. zakupiły Karnet na mecze
pierwszej seniorskiej drużyny piłkarskiej Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w sezonie piłkarskim
2020/2021 zgodnie z Regulaminem sprzedaży Karnetów na mecze Legii Warszawa rozgrywane na Stadionie Legii w
Sezonie Piłkarskim 2020/2021 (dalej: „Karnet na sezon 2020/2021”).
6. Uczestnik Promocji, spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej jest uprawniony do otrzymania
jednorazowego Vouchera uprawniającego do zakupu Koszulki z rabatem w wysokości 70.00 PLN, od bazowej ceny
sprzedaży prezentowanej w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym (dalej: „Voucher”). Uczestnictwo w Promocji
jest dobrowolne.
7. Voucher zostanie wysłany w formie kodu na adres email przypisany w systemie sprzedażowym do konta nabywcy
Karnetu na sezon 2020/2021. W przypadku nieotrzymania wiadomości z kodem rabatowym zniżkę będzie można
zrealizować bezpośrednio w kasie Sklepu stacjonarnego za okazaniem karty kibica i dowodu osobistego oraz podania
sektora, rzędu i miejsca na Karnecie na sezon 2020/2021.
8. Voucher zostanie aktywowany w momencie jego wysłania na adres email nabywcy Karnetu na sezon 2020/2021.
9. Voucher nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym na ekwiwalent pieniężny, na rabat/zniżkę innego rodzaju.
10. Voucher można zrealizować w Sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia sklepu do dnia 30 września 2020 r.
(włącznie), a także w Sklepie internetowym 2020 r. do godz. 23:59 (włącznie). Celem uniknięcia wątpliwości po tym
terminie Voucher traci ważność i nie podlega rekompensacie, zwrotowi lub wymianie na jakiekolwiek inne świadczenia.
11. Vouchera nie można łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi u Organizatora. Oznacza to,
że Voucher nie łączy się z żadnymi innymi zniżkami, rabatami lub ofertami uprawniającymi do obniżki pełnej ceny koszulki
meczowej. W przypadku obowiązywania innych promocji cenowych/rabatowych nabywcy Karnetu na sezon piłkarski
2020/2021 przysługuje prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać
12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach
reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny
14. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w związku z udziałem w Promocji jest Organizator. Możesz
skontaktować się z nami pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu, a w sprawach dotyczących danych

osobowych – również wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl.
15. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
•

w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Promocji – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu Promocji;

•

w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym;

•

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.

16. Do Twoich danych dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT
stosowanych przez Organizatora.
17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Promocji. Twoje dane osobowe nie będą
przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
18. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Promocji, ewentualnie do momentu
rozpatrzenia Twojej reklamacji. W przypadku roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Promocji, Twoje dane będą
wykorzystywane przez okres, przez który będą trwały postępowania dotyczące takich roszczeń. Twoje dane będą przez
nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Promocją, w tym roszczeń
pochodzących z wyroków dotyczących Promocji oraz przez okres niezbędnym do zachowania dowodów na wystąpienie
zdarzeń mających skutki podatkowe.
19. W związku z tym, że Organizator przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.
20. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami
(dane kontaktowe w pkt. 1 i 14 powyżej).
21. 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.
22. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych.
23. Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Organizator
przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Organizatora, celach przetwarzania danych
czy kategoriach odbiorców Twoich danych.
24. Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
25. Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych.
26. Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
27. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa.
28. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, abyś mógł uczestniczyć w Promocji. Niepodanie danych będzie
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Promocji.
29. 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.
30. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.legia.com.
31. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub
gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z przepisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pierwszeństwo mają te przepisy.
32. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą

reklamacyjną odpowiednio Sklepu stacjonarnego oraz Sklepu internetowego.
33. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych
powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a także Regulamin Sklepu stacjonarnego (dostępny w Sklepie
internetowym) oraz Regulamin Sklepu internetowego (dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego).
34. Uczestnik Promocji posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem Promocji a
Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
35. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
polubownego przy wojewódzkich inspektoratach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji
handlowej.
36. Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Uczestnikiem Promocji a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
37. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji posiadający status konsumenta
może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej
platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora
na
podstawie
niniejszego
Regulaminu.
Platforma
ODR
dostępna
jest
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
38. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Uczestnika Promocji posiadającego
status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
39. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.08.2020 r.

