
 
REGULAMIN ODBIORU OSOBISTEGO AKCJI SERII E WISŁY KRAKÓW 
 
§1 Definicje 

a) Klub lub Wisła Kraków lub Emitent- Wisła Kraków SA z siedzibą w Krakowie, przy 
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 KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, 
REGON: 350908122, z kapitałem zakładowym w wysokości 78.196.300 złotych. 

b) Stadion - Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20. 
c) Strefa Kibica - Kasy biletowe znajdujące się na Stadionie w północno-wschodnim 

narożniku.  
d) Akcja - akcja serii E Wisły Kraków SA w cenie emisyjnej 100 zł, na które zapisy były 

prowadzone na platformie Beesfund. 
e) Akcjonariusz - osoba wskazana podczas zapisu na akcji na platformie Beesfund 

jako jej subskrybent. 
f) Nagroda – dodatkowa korzyść, jaką otrzyma Akcjonariusz w zależności od liczby 

Akcji na które Akcjonariusz się zapisał na platformie Beesfund.   
g) Harmonogram – terminy wyznaczone przez Wisłę Kraków do odbioru Akcji w 

Strefie Kibica. 
h) Formularz – formularz zapisu do odbioru osobistego Akcji 1udostępniony przez 

Wisłę Kraków w wiadomości e-mail wysłanej do Akcjonariuszy oraz podany na 
oficjalnej stronie www Klubu lub  jego profilach na platformie facebook, twitter.   

§2 Postanowienia ogólne, zasady odbioru Akcji 
1) Regulamin określa zasady odbioru osobistego Akcji. 
2) Klub zobowiązuje się do wydania Akcji oraz Nagród Akcjonariuszom którzy 

zapisali się do odbioru osobistego wypełniając Formularz.  
3) Obiór osobisty odbywa się w Strefie Kibica w terminach określonych w 

Harmonogramie. 
4) Przekazanie Akcjonariuszowi Akcji lub Nagród nastąpi w Strefie Kibica po 

uprzedniej weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, jego imienia i nazwiska (na 
podstawie ważnego dokumentu tożsamości) oraz adresu e-mail podanego 
podczas zapisów na Akcje. 

5) Akcjonariusz zobowiązuje się potwierdzić odbiór Akcji podpisując się na specjalnie 
przygotowanym formularzu. 

6) Klub dopuszcza możliwość odbioru Akcji przez osoby trzecie, w takim wypadku 
konieczne jest uzupełnienie i podpisanie przez Akcjonariusza „Upoważnienia do 
odbioru”, wskazując w nim osobę upoważnioną do odbioru Akcji. Klub udostępni 
upoważnienie na swojej oficjalnej stronie www. 

7) W przypadku nieodebrania Akcji lub Nagród w terminie określonym w 
harmonogramie, zostaną one wysłane w terminie późniejszym na adres wskazany 
przez Akcjonariusza podczas zapisów na Akcje na platformie Beesfund.  

§3 Harmonogram odbioru osobistego 
1. Wisła Kraków wyznacza termin odbioru Akcji oraz Nagród od dnia 15 lipca 2019 

roku do dnia 14 sierpnia 2019 roku w godzinach i dniach pracy Strefy Kibica. 
2. Klub zastrzega sobie prawo niewydawania Akcji oraz Nagród w dniu, w którym na 

Stadionie rozgrywany jest mecz I drużyny Wisły Kraków w szczególności w ramach 
rozgrywek Ekstraklasy SA oraz Pucharu Polski. 

3. Klub zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odbioru Akcji lub do 
ogłoszenia nowego Harmonogramu, bez konieczności zmiany w Regulaminie. 

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. W związku z odbiorem osobistym Akcji, Wisła Kraków będzie miała dostęp do 

danych osobowych osób fizycznych które dokonały zapisu na Akcje lub zostały 
wskazane przez Akcjonariusza do ich odbioru. Osoby te wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz konieczne w celu zrealizowania umowy 



 
2. Wisła Kraków jest administratorem tych danych. Klub będzie przetwarzać 

uzyskane dane osobowe w następujących celach: 
a. obioru osobistego Akcji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) 

rozporządzenia RODO 
b. ewentualnego ustalenia istnienia oraz dochodzenia roszczeń i podjęcia 

obrony przed zgłoszonymi wobec Klubu roszczeniami, zbierania opinii 
użytkowników o świadczonych przez Klub usługach i zbywanych 
produktach - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia RODO 

c. prowadzenia działań o charakterze promocyjnym, reklamowym i 
marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Wisłę 
Kraków oraz partnerów i sponsorów Klubu - na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt a) rozporządzenia RODO, z zastrzeżeniem że zgoda ta może być w 
każdym czasie cofnięta 

3. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Klub ma w każdym 
czasie prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych udostępnionych 
Wiśle Kraków w związku z odbiorem osobistym Akcji. Osobie takiej przysługuje 
prawo sprostowania tych danych, usunięcia ich, żądania ograniczenia ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, osoba fizyczna, 
której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (w tym w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów 
marketingu bezpośredniego), jak również prawo wniesienia stosownej skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach z 
tym związanych, przekazywana jest w momencie w którym dane są zbierane, w 
tym również bezpośrednio po ich zebraniu. Przetwarzanie przez Wisłę Kraków 
danych osobowych odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszelkimi przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami 
obowiązującego 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 95/46/WE („rozporządzenie RODO”). 

5. Dane osobowe są przechowywane: w stosunku do Akcjonariuszy przez okres 
istnienia uprawniania z Akcji oraz przedawnienia roszczeń z tego tytułu, a w 
stosunku do innych osób: również przedawnienia innych roszczeń mogących 
powstać w związku z zasadami odbioru na mocy Regulaminu.  

§5 Reklamacje 
1. Reklamacje w zakresie obioru osobistego Akcji można składać bezpośrednio do 

Klubu. 
2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z odbiorem osobistym Akcji będą 

rozpatrywane przez Klub w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia 
reklamacji przez Akcjonariusza. 

3. Akcjonariusz może kontaktować się z Klubem w sprawie usług świadczonych na 
podstawie niniejszego Regulaminu na adres e-mail: moja@wisla.krakow.pl 

4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym 
Regulaminie nie są realizowane przez Klub lub są realizowane niezgodnie z 
postanowieniami Regulaminu.  

§6 Postanowienia Końcowe 
1. Akcjonariusz w momencie zapisania się do odbioru osobistego Akcji, 

oświadcza że zapoznał się i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu 
oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na oficjalnej stronie 
Klubu www.wisla.krakow.pl. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle 
stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla Klubu. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są rozumiane i interpretowane 
zgodnie z polskim prawem. 

http://www.wisla.krakow.pl/
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