
REGULAMIN AKCJI „Pokaż jak kibicujesz” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji 

„Pokaż jak kibicujesz” („Akcja”). 

2. Organizatorem („Organizator”) Akcji jest KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Bułgarskiej 17 

3. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.lechpoznan.pl. 

4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

II. ZGŁOSZENIA 

1.Zgłoszenia w formie zdjęć przedstawiających dopingowanie I drużyny Lecha Poznań w domu, 
przyjmowane są w trakcie trwania każdego meczu rozgrywanego przez I drużynę Lecha Poznań w 
ramach rozgrywek Pucharu Polski oraz Ekstraklasy. Przesłane zdjęcia zostaną wykorzystane przez 
Organizatora w formie emisji podesłanego zdjęcia w następujących miejscach: oficjalne kanały w 
mediach społecznościowych należące do KKS Lech Poznań (Facebook, Twitter, Instagram, youtube), 
studio meczowe Halo Bułgarska w ramach transmisji LechTV, a także telebim Stadionu Poznań przy 
ulicy Bułgarskiej 17 podczas trwania meczów I drużyny Lecha Poznań w roli gospodarza rozgrywek 

2. Formą zgłoszenia do Akcji jest przesłanie swojej propozycji pod adres mailowy 
marketing@lechpoznan.pl 

3. Przesłanie zgłoszenia określonego w pkt. II.1 i II.2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody zgodnie z 
Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych w  związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przetwarzanie danych osobowych w 
zakresie przesłanego wizerunku w formie fotografii przez KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu 
w celach marketingowych i promocyjnych poprzez publikację wizerunku na stronie internetowej 
Klubu, mediach społecznościowych należących do Klubu oraz w ramach transmisji studia Halo 
Bułgarska w LechTV, a także na telebimie Stadionu Poznań przy ulicy Bułgarskiej 17 podczas trwania 
meczów I drużyny Lecha Poznań w roli gospodarza rozgrywek 

4. Terminy, ilość i kolejność publikacji zdjęć należą do decyzji Organizatora. Organizator nie 
gwarantuje publikacji wszystkich zdjęć podesłanych w ramach zgłoszeń do Akcji 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zdjęć przesłanych w zgłoszeniach do Akcji 
jeśli uzna że zawierają one treści lub wizerunki obraźliwe, naruszające dobra Organizatora lub 
podmiotów trzecich, a także naruszające zasady życia społecznego, zawierające treści nieetyczne, 
prześmiewcze lub reklamowe. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zdjęć jeśli uzna, że nie realizują one 
kryteriów określonych w zasadach Akcji. 

III. REALIZACJA 

1.Akcja rozpoczyna się wraz ze spotkaniem Lecha Poznań ze Stalą Mielec w dniu 27 maja 



2020 roku w ramach rozgrywek Pucharu Polski i trwać będzie do momentu zakończenia jej przez 
Organizatora, nie później jednak niż do ostatniego meczu rozegranego przez I drużynę Lecha Poznań 
w ramach rozgrywek Pucharu Polski lub Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 

2. Organizator ma możliwość zakończenia Akcji w dowolnym terminie bez podania przyczyn. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Zgłoszenie hasła do prowadzonej Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków 

zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

Klauzula (obowiązek) informacyjna 

Administratorem Twoich danych osobowych jest KKS Lech Poznań SA z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Bułgarska 17, 60 - 320 (dalej: my) 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• przez e-mail: lech@lechpoznan.pl  
• telefonicznie: (61) 8863000 

1. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w 
sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz 
oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować 
w następujący sposób: przez e-mail: inspektorodo@lechpznan.pl  

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu przeprowadzenia akcji „500kcal 
na 500kcal” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  
Podanie przez Ciebie danych osobowych dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości uczestnictwa w akcji. Podane przez Ciebie dane nie będą podlegać 
profilowaniu. 

  

3. Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez  okres niezbędny do zakończenia akcji 
lub do czasu odwołania udzielonej przez Ciebie zgody.  

4. Odbiorcy danych 



Jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, 
którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług 
IT. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym. 

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i 
podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

g. prawo do przenoszenia danych osobowych, Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z 
Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

 

Pamiętaj też, że masz:  

Prawo wycofania zgody 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas 
Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy 
posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. przed jej 
wycofaniem. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

 


