Klauzula informacyjna
w związku ze świadczeniem audiowizualnych usług medialnych na żądanie
W imieniu spółki pod firmą Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Legia” lub „Spółka”),
przedstawiamy Państwu poniższe informacje, które służą przede wszystkim realizacji obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 47c i n. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii telewizji, w tym w szczególności zapewnieniu
użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji umożliwiających identyfikację usługi i podmiotu
dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie.
I.

Dane Spółki:
Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 5261724308, numer REGON: 012362484, numer BDO: 000391057,
kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (wpłacony w całości), email kontaktowy: info@legia.pl, tel. kontaktowy:
[+48] 22 318 20 00, fax: [+48] 22 318 20 01, oficjalna strona internetowa: www.legia.com.
Powyższe dane można dodatkowo każdorazowo weryfikować bezpośrednio w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym
pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

II.

Informacje dot. akcjonariusza Spółki oraz beneficjenta rzeczywistego Spółki:
•
•

Jedynym (tj. 100%) akcjonariuszem Spółki jest Pan Dariusz Mioduski, PESEL: 64010101056, obywatelstwo
Polskie, kraj zamieszkania: Szwajcaria – który jest jednocześnie jedynym beneficjentem rzeczywistym Spółki.
Opis uprzywilejowania ww. Beneficjenta Rzeczywistego:
prawo powoływania i odwoływania członków zarządu oraz rady nadzorczej; prawo do udzielania zgód korporacyjnych
na czynności zarządu.

Powyższe dane można dodatkowo każdorazowo weryfikować bezpośrednio w Centralnym Rejestrze Beneficjentów
Rzeczywistych dostępnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/
III.

Skład Zarządu Spółki:
•
Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu;
•

Jarosław Jakub Jurczak – Wiceprezes Zarządu;

•

Marcin Wojciech Herra – Wiceprezes Zarządu.

Powyższe dane można dodatkowo każdorazowo weryfikować bezpośrednio w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym
pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/
IV.

Skład Rady Nadzorczej Spółki:
•

Anna Maria Mioduska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;

•
•

Robert Andrzej Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
Jarosław Juliusz Jankowski – Członek Rady Nadzorczej;

•

Jerzy Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

Powyższe dane można dodatkowo każdorazowo weryfikować bezpośrednio w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym
pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

V.

Audiowizualna usługa medialna na żądanie pod nazwą „Legia Warszawa”
a) Kanał Legia Warszawa na platformie HbbTV
Niniejszym informujemy, że w ramach świadczonej audiowizualnej usługi medialnej na żądanie Legia jest podmiotem
zapewniającym dostarczane treści video wyświetlane w ramach kanału „Legia Warszawa” na platformie HbbTV.
Przedmiotowa usługa jest realizowana we współpracy ze spółką Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej
właścicielem multimedialnej platformy HbbTV dostępnej przez Internet, do której adres dostępu dostarczany jest w
strumieniu danych multipleksu telewizyjnego naziemnego MUX8. Emitel udostępnia dostarczane przez Legię materiały
na dedykowanej Legii platformie HbbTV.
Celem niezbędnego wyjaśnienia, w dużym skrócie wskazujemy, że HbbTV to forma współczesnej telegazety, ale znacznie
bardziej zaawansowanej. Jak to działa, możecie sprawdzić na MUX-8, gdzie Emitel uruchomił wspomniany portal telewizji
hybrydowej.
Poniżej prezentujemy dane spółki Emitel S.A.
Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem
KRS 0000716108, z kapitałem zakładowym w wysokości 17 933 500 zł, opłaconym w całości, NIP: 5272703675,
REGON: 146945210, tel. kontaktowy: 22 578 33 01, fax: 22 578 33 02, email kontaktowy sekretariat@emitel.pl,
oficjalna strona internetowa: https://www.emitel.pl/.
b) Oficjalna strona internetowa Legii
Oficjalna Strona internetowa Legii dostępna jest pod adresem: www.legia.com.
c) Oficjalne kanały społecznościowe Legii
Legia prowadzi również następujące kanały społecznościowe:
• oficjalny kanały na portalu społecznościowym Twitter:
Þ w wersji polskojęzycznej – pod nazwą „Legia Warszawa” (@LegiaWarszawa) dostępny pod adresem:
https://twitter.com/LegiaWarszawa;
Þ w wersji anglojęzyczna – pod nazwą Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) dostępny pod adresem:
https://twitter.com/LegiaWarsawEN;
•

oficjalny kanał na YouTube pod nazwą
https://www.youtube.com/c/LegiaWarszawa/;

•

oficjalny kanały na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą „Legia Warszawa” (@LegiaWarszawa)
dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/LegiaWarszawa/;
oficjalny kanały na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą: „Legia Warszawa” dostępny pod
adresem: https://www.instagram.com/legiawarszawa/;
oficjalny kanały na portalu społecznościowym TikTok pod nazwą: „Legia Warszawa” dostępny pod adresem:
https://www.tiktok.com/@legiawarszawa;

•
•
•

VI.

„Legia

Warszawa”,

oficjalny
kanały
na
portalu
społecznościowym
https://www.linkedin.com/company/legia-warszawa

Lista dzienników / czasopism
W rejestrze dzienników i czasopism znajdują się następujące pozycje dot. Spółki:
-

„Nasza Legia” – miesięcznik;
„legia.com” – dziennik;

-

„Legia Warszawa” – raz w tygodniu;

dostępny

LinkedIn

pod

pod

adresem:

nazwą:

VII.

„Legia Warszawa – Oficjalny program meczowy” – dwutygodnik.

Zastrzeżenia prawne:
Spółka, jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, niniejszym podaje do publicznej
wiadomości co następuje:
•
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na
żądanie;
•
Spółka podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

