
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "WIERNY KIBIC KOLEJORZA" 

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Wierny Kibic Kolejorza” (dalej: „Akcja”) jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116034, kapitał zakładowy 540.394,00 PLN pokryty w 
całości, posiadająca NIP: 787-19-38-871, REGON: 634359262 (dalej: „Organizator” lub „Lech Poznań”). 

2. Akcja ma na celu zwiększenie frekwencji podczas meczów Lecha Poznań i budowanie pozytywnych 
wzorców kibicowania wśród najmłodszych kibiców Lecha Poznań. 

3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Akcja będzie prowadzona w okresie od dnia 23 lipca 2021 roku do dnia 30 maja 2022 roku (zwanym 
dalej: „Okresem Akcji”).  

5. Akcja prowadzona jest wyłącznie podczas meczów pierwszej seniorskiej drużyny piłkarskiej Lecha 
Poznań, rozgrywanych w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie piłkarskim 
2021/2022 na Stadionie jako impreza masowa (zwanych dalej: „Meczami”). 

6. Treść Regulaminu jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.lechpoznan.pl/wkk 

 

§ 2. UCZESTNICTWO I NAGRODY 

1. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych poniżej 13. roku życia (zwanych dalej: „Uczestnikami” lub 
„Uczestnikami Akcji”), które mogą wziąć udział w Akcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów prawnych.  

2. Zadanie Uczestnika Akcji polega na gromadzeniu w Okresie Akcji pieczątek potwierdzających obecność 
Uczestnika Akcji na Meczu. 

3. Pieczątki, o których mowa w ust. 2 powyżej (zwane dalej: „Pieczątkami”) będą przyznawane 
Uczestnikom Akcji podczas każdego Meczu. Pieczątki będą przybijane wyłącznie w odpowiednich 
rubrykach na specjalnie wydrukowanej karcie uczestnictwa „Wierny Kibic Kolejorza”, dostępnej 
nieodpłatnie w sklepie Stacja Kolejorz Stadion oraz rozdawanej przed Stadionem Poznań przez 
przedstawicieli Organizatora. 

4. Aby zdobyć Pieczątkę Uczestnik Akcji powinien każdorazowo udać się w towarzystwie swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego do wyłącznego miejsca przybijania Pieczątek, to 
jest do Sektora Rodzinnego (Trybuna III) na Stadionie, gdzie upoważnieni przedstawiciele Organizatora 
potwierdzą obecność Uczestnika Akcji na danym Meczu poprzez przybicie Pieczątki w odpowiednich 
rubrykach karty Wierny Kibic Kolejorza. 



5. Maksymalna liczba Pieczątek, którą może otrzymać Uczestnik Akcji wynosi 17 (słownie: siedemnaście) i 
jest równa liczbie Meczów, które zostaną rozegrane na Stadionie w ramach rozgrywek PKO Bank Polski 
Ekstraklasy sezonu piłkarskiego 2021/2022. 

6. Uczestnicy Akcji, którzy zbiorą minimum 13 (słownie: trzynaście) Pieczątek otrzymają status Laureata 
Akcji Promocyjnej (zwanego dalej: „Laureatem”). Warunkiem uczestnictwa w Akcji i otrzymania 
statusu Laureata jest przybycie na spotkanie z piłkarzami wraz z przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym i przekazanie karty Wierny Kibic Kolejorza zawierającej minimum trzynaście 
pieczątek. 

7. W momencie składania Karty Uczestnik otrzyma do podpisu przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów prawnych formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, które 
stanowią Załącznik niniejszego Regulaminu. Podpisanie zgody jest warunkiem uczestnictwa w Akcji i 
otrzymania statusu Laureata i odbioru Nagrody (dalej „Nagroda” przez Uczestnika) 

8. Nagroda dla Laureatów to udział we wspólnym spotkaniu z piłkarzami pierwszego zespołu Lecha 
Poznań, o ile sytuacja pandemiczna pozwoli na przeprowadzenie takiego spotkania. Szczegółowa 
forma i termin realizacji Nagrody zostanie określona po zakończeniu Akcji Promocyjnej 

9. W przypadku braku możliwości osobistego pojawienia się Laureata w dniu realizacji Nagrody nie 
będzie możliwa realizacja Nagrody w innym terminie. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich 
starań, aby umożliwić udział w realizacji Nagrody wszystkim Laureatom. 

10. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. 
 

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna jest KKS 
Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań). Z Administratorem można się 
kontaktować pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: marketing@lechpoznan.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji „Wierny Kibic Kolejorza”, o którym mowa w 
niniejszym Regulaminie, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Akcją, w tym także w sprawach 
reklamacji, wyborem Laureata, wydaniem nagród.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Akcji (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony 
interes Administratora” w związku z wyrażoną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, 

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) 
– „obowiązek prawny”, 

c) dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Akcji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie 
uzasadniony interes”, 

d) komunikacji marketingowej, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo 
telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Uczestnika Akcji prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, 
nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail. 



4. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Akcji. Konsekwencją niepodania danych osobowych uczestnika będzie brak możliwości udziału w Akcji.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdej 
chwili, bez negatywnych konsekwencji dla uczestnika Akcji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

a) czas organizacji Akcji, 

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 
np. przepisy podatkowe, 

c) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Akcji, 

d) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, 

e) czas do momentu wycofania zgody. 

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo: 

a) złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię 
danych),  

b) złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  

c) złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  

d) przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),  

e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony 
interes, 

f) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Akcji w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe uczestników Akcji mogą być 
przekazane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom na podstawie 
zawartych umów, w tym: 

a) podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji Akcji, 

b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,  

c) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych oraz podmiotom 
świadczącym nam usługi doradcze)  

d) innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony 
danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektorodo@lechpoznan.pl.  

 
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



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

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

3. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od 
daty ich złożenia na adres: ul. Bułgarska 17, 60 - 320 Poznań lub na adres e-mail: 
marketing@lechpoznan.pl 

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 

Zgoda przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego 

na udział w Akcji „Wierny Kibic Kolejorza” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia) w związku z 
…………………………………………………………………………………………… w akcji „Wierny Kibic Kolejorza” w celu 
przeprowadzenia i realizacji akcji. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności 
podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości 
ich poprawiania oraz cofnięcia zgody.  

 

 

 

 


