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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ESKORCIE DZIECIĘCEJ WISŁY KRAKÓW 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem eskorty dziecięcej jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedziba w Krakowie, 

ul. Reymonta 20, 30- 059 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: 0000130748 , NIP 667-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym w wysokości 86 162 

300,00 zł wpłaconym w całości. 

2. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Uczestników Eskorty Dziecięcej oraz zasady i 

warunki dokonywania sprzedaży Eskorty Dziecięcej.  

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) ,,Dniu Meczowym” - dzień, w którym rozgrywany jest na Stadionie mecz piłkarski I drużyny seniorów Klubu; 

b) ,,Eskorcie Dziecięcej” - oznacza to odpłatną usługę świadczoną przez Klub polegającą na umożliwieniu 

Uczestnikom towarzyszenia piłkarzom oraz arbitrom w trakcie wejścia na murawę Stadionu przed rozpoczęciem 

meczu piłkarskiego na Stadionie, zgodnie z Regulaminem oraz usługami towarzyszącymi; 

c) ,,Klubie” „Organizatorze” - oznacza to Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedziba w Krakowie, 

ul. Reymonta 20, 30- 059 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000130748 , NIP 667-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale 

zakładowym w wysokości 86 162 300,00 zł wpłaconym w całości; 

d) ,,Regulaminie” - oznacza to niniejszy regulamin uczestnictwa w eskorcie dziecięcej; 

e) „Regulamin Sklepu Internetowego” – „Regulamin sklepu internetowego Wisła Kraków” dostępny pod adresem 

https://sklep.wisla.krakow.pl/regulamin/; 

f) ,,Sklep Internetowy” – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, 

znajdująca się pod adresem witryny internetowej: www.sklep.wisla.krakow.pl, 

g) „Stadionie” – oznacza to Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20, 30-059 

Kraków; 

h) „Siła Wyższa” – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub 

wypadkom, których Klub nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą 

Klubu, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Dnia Meczowego, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, 

trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona liczba zachorowań i rozprzestrzenianie 

się chorób zakaźnych (np. SARS-CoV-2) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca 

dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, 

strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, 

administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Dnia Meczowego, jak i w okresie poprzedzającym 

Mecz; 

i) ,,Usługobiorcy” lub „Opiekunie” - oznacza to rodzica/przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika 

Eskorty Dziecięcej, który reprezentuje małoletniego we wszystkich czynnościach prawnych poza czynnościami 

dotyczącymi umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, dokonującego p udziału 

Uczestnika w Eskorcie Dziecięcej; 
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j) „Umowa Sprzedaży”, „Sprzedaż” – umowa sprzedaży usługi Eskorty Dziecięcej zawarta pomiędzy Wisłą Kraków 

a Kibicem, na mocy której Wisła Kraków sprzedaje Usługobiorcy miejsce Uczestnika w Eskorcie Dziecięcej, 

a Usługobiorca  zobowiązuje się zapłacić Wiśle Kraków cenę miejsca w Eskorcie Dziecięcej, na zasadach 

określonych w Regulaminie; 

k) „Uczestniku” – oznacza uczestnika Eskorty Dziecięcej tj. osobę niepełnoletnią w wieku od 5 do 12 roku życia.; 

l) „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży, złożona przez Usługobiorcę do Wisły Kraków za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

§2 

Warunki składania i realizacji Zamówień 

1. Sprzedaż Eskorty Dziecięcej oraz składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się na 

zasadach określonych w Regulaminie oraz w zakresie uzupełniającym na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu 

Internetowego. 

2. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

3. Cena Eskorty Dziecięcej jest dostępna w Sklepie Internetowym. 

4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia 

Zamówienia. 

5. Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane są przez Wisłę Kraków według kolejności ich otrzymania. 

 

§3 

Zasady i warunki uczestnictwa w eskorcie dziecięcej 

1. Warunkiem uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej jest: 

a. złożenie prawidłowego Zamówienia przez Sklep Internetowy oraz zawarcie Umowy Sprzedaży i dokonanie 

płatności; 

b. otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży od Organizatora; 

c. akceptacja Regulaminu przez Opiekuna oraz pouczenie Uczestnika co do zasad uczestnictwa w Eskorcie 

Dziecięcej; 

2. W Eskorcie Dziecięcej mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia , których wzrost nie przekracza 140 cm. 

3. Na 2 dni robocze przed Dniem Meczowym Opiekun otrzymuje od Klubu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

szczegóły dotyczące uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej. 

4. Usługobiorca żąda rozpoczęcia usługi i wyraża zgodę na jej zakończenie przed upływem terminu na odstąpienie od 

umowy i przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Klub utraci prawo do odstąpienia od umowy. 

5. Uczestnik biorący udział w Eskorcie Dziecięcej w Dniu Meczowym musi stawić się na Stadionie w miejscu i czasie 

wskazanych w informacjach, o których mowa w ust. 3 powyżej, pod opieką Opiekuna. 

6. W przypadku spóźnienia większego niż 5 minut Uczestnika, nie może on wziąć udziału w Eskorcie Dziecięcej, 

a pieniądze wpłacone za udział nie podlegają zwrotowi. 

7. W przypadku choroby Uczestnika lub sytuacji losowej uniemożliwiającej udział Uczestnika w Eskorcie Dziecięcej, 

zgłoszonej Organizatorowi nie później niż na 24 godziny przed Dniem Meczowym, udział Uczestnika w Eskorcie 

Dziecięcej przekładany jest na najbliższy dostępny Dzień Meczowy. 

8. Uczestnik zostanie pouczony przez przedstawiciela Organizatora o zasadach uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej oraz 

o jej przebiegu od momentu wejścia do strefy szatni Stadionu. 
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9. Po stawieniu się na zbiórce we wskazanym miejscu, Opiekun oddaje Uczestnika pod opiekę przedstawiciela 

Organizatora i oddala się na miejsce na trybunach wskazane przez Organizatora. 

10. Opiekun nie jest obecny podczas przebierania się Uczestników, szkolenia oraz wyprowadzania piłkarzy na murawę. 

11. Osoby uczestniczące w eskorcie od momentu przyjścia na zbiórkę aż do odprowadzenia ich Opiekunom na trybunę 

są pod opieką przedstawicieli Organizatora i mają obowiązek wykonywać polecenia pracowników Klubu dotyczące 

przebiegu udział w Eskorcie Dziecięcej. 

12. Uczestnicy Eskorty Dziecięcej w trakcie jej trwania zobowiązani są do wykonywania poleceń przedstawicieli 

Organizatora również w sprawach nieobjętych Regulaminem, dotyczących bezpieczeństwa i organizacji Eskorty 

Dziecięcej. 

13. Organizator zastrzega, że jeśli w trakcie udziału w Eskorcie Dziecięcej Uczestnik nie wykonuje poleceń 

przedstawicieli Organizatora, może ono zostać odsunięte od udziału w eskorcie. Zaistnienie sytuacji wskazanej w zd. 

1 powyżej nie stanowi podstawy do roszczeń, o obniżenie kosztów udziału w Eskorcie Dziecięcej. 

14. Przydzielenie Uczestników biorących udział w Eskorcie Dziecięcej do poszczególnych piłkarzy drużyny gospodarzy, 

gości lub arbitrów następuje według kolejności zgłoszeń. Nie ma możliwości wybierania imiennie piłkarza. 

15. Podczas trwania Eskorty Dziecięcej nie można samodzielnie prosić o autografy i zdjęcia z piłkarzami. 

16. Zaakceptowanie Regulaminu oraz zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przekazanie prawa do wykorzystania wizerunku Uczestnika uwiecznionego w ramach uczestnictwa w Eskorcie 

Dziecięcej, w szczególności imienia i nazwiska, pseudonimu, danych biograficznych, wyglądu, wypowiedzi oraz głosu 

(w tym zdjęć, filmów i portretów, bez ograniczeń terytorialnych w akcjach promocyjnych i reklamie w prasie, 

wydawnictwach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych www, telewizji 

oraz innych mediach, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności tych o których mowa w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062): 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – przez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

i prawach pokrewnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

17. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, o której mowa w ust. 18 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia. 

18. Opiekun Uczestnika biorącego udział w Eskorcie Dziecięcej jest zobowiązany pouczyć dziecko o odpowiedzialności 

swoje rzeczy, za ewentualne zagubienie Klub nie ponosi odpowiedzialności. 

19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestników Eskorty Dziecięcej jeśli nie powstały 

w wyniku zawinionego zachowania ze strony Organizatora. 

 

§4 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa i reklamacji 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej, powinna być zgłoszona mailowo na adres: 

marketing@wisla.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni przed Dniem Meczowym. W przypadku rezygnacji 

z uczestnictwa, dokonanej w terminie określonym w zdaniu pierwszym, wpłacona cena za miejsce w Eskorcie 

Dziecięcej podlega zwrotowi. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezorganizowania Eskorty Dziecięcej ze względu na nieskompletowanie 

składu Eskorty Dziecięcej w danym Dniu Meczowym, o czym poinformuje Usługobiorcę, z uwzględnieniem ust. 5 

poniżej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania udziału dziecka w Eskorcie Dziecięcej z uwagi na wystąpienie Siły 

Wyższej. 

4. Odwołanie udziału Uczestników w Eskorcie Dziecięcej przez Organizatora obliguje go do zwrotu ceny wynikającej 

z Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. W przypadku odwołania udziału w Eskorcie Dziecięcej przez Organizatora może ona zostać przeniesiona na inny 

termin zaproponowany przez Organizatora. 

6. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Organizatora mogą być zgłaszane 

przez Opiekunów w terminie 14 (czternastu) dni od Dnia Meczowego, w którym dziecko było uczestnikiem Eskorty 

Dziecięcej. 

7. Reklamacje należy wnosi się w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A., ul. Reymonta 

20, 30-059 Kraków bądź na adres mailowy: marketing@wisla.krakow.pl 

8. Reklamacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, powinna zawierać: 

a. Wskazanie powodu reklamacji; 

b. Uzasadnienie reklamacji; 

c. Dane kontaktowe osoby dokonującej reklamacji, wraz z numerem telefonu oraz adresem poczty 

elektronicznej; 

d. Żądanie uczestnika co do sposobu uwzględnienia reklamacji. 

9. Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania 

prawidłowo złożonej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Organizator upoważniony jest do zobowiązania 

osoby składającej reklamację do uzupełnienia reklamacji. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 5 osoba składająca reklamację zobowiązana jest do uzupełnienia 

reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni we wskazanym przez organizatora zakresie. W razie nie uzupełnienia 

reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Organizatora. Po 

otrzymaniu uzupełnionej reklamacji oraz jej prawidłowym dostarczeniu przez osobę składającą reklamację 

Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni. Po rozpatrzeniu prawidłowo złożonej reklamacji 

przez Organizatora, Organizator poinformuje składającego reklamację o treści rozstrzygnięcia na adres wskazany 

w zgłoszeniu reklamacji. 

 

§5 

Opłaty 

1. Udział w Eskorcie Dziecięcej jest odpłatny. 

2. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę 

przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest jednoznaczny z akceptację Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego oraz 

Regulaminu Stadionu dostępnego na oficjalnej stronie Organizatora. 
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§ 6 

Wizerunek Uczestnika i ochrona danych osobowych 

1. Wisła Kraków może nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, 

pseudonimu, danych biograficznych, wyglądu, wypowiedzi oraz głosu (zwanych dalej łącznie “Wizerunkiem”) dla 

celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i podobnych związanych z fotografią, 

nagraniem, edycją, modyfikacją, produkcją, emisją i/lub publicznym rozpowszechnianiem materiałów 

promocyjnych Klubu i/lub produktów (zwanych dalej łącznie “Materiałem”) wykorzystujących Wizerunek 

małoletniego - do czasu zrealizowania kampanii reklamowych, marketingowych lub promocyjnych, w ramach 

których Materiał został lub zostanie rozpowszechniony, a także w późniejszym okresie w celach informacyjnych, 

historycznych i archiwalnych, bez ograniczeń terytorialnych. W szczególności niniejsza zgoda obejmuje dowolne 

wykorzystywanie Wizerunku małoletniego, w tym modyfikowanie, powielanie i eksponowanie Wizerunku lub 

dowolnych jego elementów dowolną techniką, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, 

w radiu, prasie, telewizji, w Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej, w konkursach i akcjach 

promocyjnych, w zestawieniu z dowolną treścią, która nie będzie naruszała dobrych obyczajów, w szczególności 

z wizerunkami innych osób, w przekazach handlowych i/lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek znaków towarowych, 

haseł lub oznaczeń. 

2. Bezwarunkowo i nieodwołalnie, z tytułu niniejszej zgody na wykorzystanie Wizerunku małoletniego, a także 

w związku z Materiałem, Usługobiorca nie oczekuje żadnego wynagrodzenia ani żadnej innej rekompensaty 

pieniężnej, zrzekając się w tym zakresie wszelkich roszczeń.  

3.  Wizerunek może być wykorzystany na stronie internetowej Wisły Kraków, w social mediach  Wisły Kraków 

(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn), artykułach prasowych, reklamach i folderach dotyczących działań 

prowadzonych przez Wisłę Kraków.  

4. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w czasie Eskorty Dziecięcej poprzez akceptacje 

Regulaminu. 

5. Wisła Kraków nie może wykorzystać wizerunku Uczestnika w sposób, który naruszyłby jego dobre imię 

i przedstawiałby Uczestnika w sposób ośmieszający.  

 

§7 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 953/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, 

że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą 

i adresem w Krakowie przy ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale 

zakładowym 86 162 300,00 zł w całości opłaconym (dalej zwaną „Wisłą Krkaów”); 

2. Wisła Kraków wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych 

osobowych może się Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych 

w wybrany przez siebie sposób, tj. mailowo: iodo@wisla.krakow.pl, pod nr telefonu: 12 630 76 00, także 

korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków; 
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3. Wisła Kraków odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z Regulaminem oraz 

obowiązującymi przepisami; 

4. w związku z uczestnictwem w Eskorcie Dziecięcej Organizator pobiera celem przetwarzania następujące dane 

osobowe Uczestnika oraz Opiekuna: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu Opiekuna, adres e-mail Opiekuna, 

wzrost Uczestnika; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Eskorty Dziecięcej, oraz do trzech miesięcy po 

jego zakończeniu na podstawie: 

a. w przypadku danych zwykłych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes Organizatora, 

polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego;  

b. w przypadku danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit a)-b) RODO — osoba, której dane dotyczą, 

wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach 

oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego 

i ochrony socjalnej; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

8. w przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Klub 

zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania; 

9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione współpracującym z Klubem dostawcom usług i rozwiązań 

technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, usług kurierskich, pocztowych itp.), usług księgowych, 

prawnych i doradczych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem 

zachowania poufności;  

10. w sytuacjach wskazanych w RODO ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; 

11. ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Klub będzie naruszało postanowienia RODO; 

12. podanie danych osobowych określonych Regulaminem jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Eskorcie Dziecięcej;  

13. organizator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki 

prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać; 

14. dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się 

w „Polityce prywatności” dostępnej pod adresem https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy. 

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych na Stadionie 

1. Stadion Miejski im. Henryka Reymana oraz teren bezpośrednio przylegający do Stadionu w dniach, kiedy na 

Stadionie odbywają się mecze piłki nożnej lub inne imprezy organizowane przez Wisłę Kraków objęty jest 

monitoringiem wizyjnym. 

2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: 

„Rozporządzenie”, informujmy, że:  

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem jest 

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059), ul. Reymonta 

20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, 

posiadająca NIP: 6771022149 oraz REGON: 350908122; kapitał zakładowy w wysokości 86 162 300,00 PLN w 

pełni opłacony (dalej: „Spółka”); 

b. we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się 

z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych w wybrany przez siebie sposób, tj. mailowo: 

iodo@wisla.krakow.pl, pod numerem telefonu: 12 630 76 00, a także korespondencyjnie lub bezpośredn io 

pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków; 

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wywiązania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków 

prawnych w zakresie utrwalania przebiegu imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie lub imprezy 

masowej podwyższonego ryzyka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w związku z art. 11 ust. 8 

Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie odnośnie przetwarzania danych na Stadionie stosuje się Załącznik 

nr 1  Regulaminu Obiektu Sportowego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana położonego przy ul. Reymonta 20 

w Krakowie – Klauzula informacyjna, znajdujący się na stronie: 

https://www.wisla.krakow.pl/uploads/file/620fbd64545f7.pdf . 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wisła Kraków dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak 

możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu, np. błędy w prezentowanej cenie, 

konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.  

2.  Wisła Kraków honoruje wszelkie prawa Kibiców przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia 

Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Kibiców wynikających z przepisów prawa. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy 

z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz innych ustaw.  

3. Wisła Kraków jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu, w szczególności w zakresie dostosowania 

jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia 

w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia 

umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.  

5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie oraz do wglądu w siedzibie Wisły Kraków. Regulamin jest 

udostępniony w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą 

systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. następstwa działania Siły Wyższej 

b. za wszelkie szkody powstałe z winy osób trzecich za które z mocy prawa nie ponosi odpowiedzialności; 
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c. jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez osoby uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej oraz ich Opiekunów na 

terenie Stadionu. 

7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby uczestniczące w Eskorcie Dziecięcej odpowiedzialność i konsekwencje 

ponoszą ich Opiekunowie. 

8. Składając Zamówienie Usługobiorca potwierdza znajomość i akceptację postanowień Regulaminów oraz wyraża 

zgodę na udział swojego dziecka w Eskorcie Dziecięcej. 

9. Wszelkie osoby biorące udział w Eskorcie Dziecięcej oraz ich opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania 

niniejszego regulaminu, Regulaminu Stadionu oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

10. Niniejszy regulamin obwiązuję od dnia 13 września 2022 roku do odwołania. 


	Warunki składania i realizacji Zamówień

