
 

07-06-2022 r.  

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  

Odbierz darmowy bilet na pierwszy mecz domowy w europejskich pucharach   

 

 

§ 1 

 Definicje 

W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej: 

 

1. Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej wiążący organizatora, oraz Ciebie 

(uczestnika), określający zasady i warunki akcji promocyjnej. 

2. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna, prowadzona na zasadach określonych w tym 

regulaminie. 

3. Organizator - RKS Raków Częstochowa Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie (kod 

pocztowy: 42-208) przy ul. Limanowskiego 83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie  XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392197, posiadającą NIP: 

9492180595, REGON: 242570610, adres strony internetowej https://rakow.com/ e-mail: 

kontakt@rakow.com  

4. Uczestnik – kibic klubu sportowego RKS Raków, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca 

udział w akcji promocyjnej.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Akcja promocyjna kierowana jest do Uczestników, kibiców klubu sportowego RKS Raków. 

Każdy Uczestnik, który zakupi karnet na cały sezon 2022/2023 na mecze domowe rozgrywane 

przy stadionie MSP „Raków” może skorzystać z akcji promocyjnej polegającej na otrzymaniu 

darmowego biletu na pierwszy mecz w europejskich pucharach, który rozegrany będzie na 

stadionie przy Limanowskiego 83 w Częstochowie po spełnieniu warunków.  

2. Akcja promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada  

2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847). 

3. Akcja promocyjna prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej  

https://bilety.rakow.com/  oraz stacjonarnie w punktach sprzedażowych przy ul. 

Limanowskiego 83 w Częstochowie (FanStore) oraz w Sklepie Kibica w Galerii Jurajskiej przy 

al. Wojska Polskiego 207 w Częstochowie.  

4. Akcja promocyjna trwa od dnia 07.06.2022 r., od godz. 10:00, do dnia 21.07.2022 r. lub do 

wcześniejszego wyczerpania zapasów biletów przeznaczonych na poczet niniejszej Akcji 

promocyjnej. 

5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie jednak 

prawo do przedłużenia terminu obowiązywania akcji promocyjnej na czas oznaczony. 

6. Przedmiotem akcji promocyjnej jest otrzymanie darmowego biletu na pierwszy mecz domowy 

w europejskich pucharach, po spełnieniu warunków określonych w § 3 Regulaminu.   

7. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej – promocyjny zakup biletu na mecz 

 

1. Decyzję o uczestnictwie w akcji promocyjnej podejmujesz dobrowolnie.  

2. Niezbędnym warunkiem Twojego uczestnictwa w akcji promocyjnej jest: 
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1) udokumentowany wcześniejszy zakup karnetu na cały sezon 2022/2023 na stadionie MSP 

„Raków”; 

2) wskazanie nr telefonu oraz wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną  polegającej na otrzymywaniu smsów przypominających o 

meczach, wydarzeniach, organizowanych akcjach promocyjnych oraz ważnych informacjach 

dotyczących klubu itp.; 

3) wskazanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną  polegającej na otrzymywaniu e-maili przypominających o 

meczach, wydarzeniach, organizowanych akcjach promocyjnych oraz ważnych informacjach 

dotyczących klubu itp. 

  

3. Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik otrzyma darmowy bilet na pierwszy mecz w 

europejskich pucharach rozgrywany na stadionie MSP „Raków”.  

4. Nie można użyć więcej niż jeden raz tego samego nr telefonu podczas zapisu na otrzymywanie 

informacji handlowej uprawniającej do przystąpienia do akcji promocyjnej.  

5. Jeśli wycofasz zgodę marketingową przed 21.07.2022 r. będziesz zobligowany do zwrotu 

promocyjnie otrzymanego biletu na mecz.  

 

§ 4 

Wykluczenie uczestnika z akcji promocyjnej 

 

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia, ze skutkiem natychmiastowym, Uczestnika z 

udziału w Akcji promocyjnej. Ma to miejsce w przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunków 

uprawniających do skorzystania z Akcji promocyjnej, a także w przypadku powzięcia przez 

Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z obowiązującym prawem, lub 

postanowieniami tego Regulaminu.  

 

§5 

Odpowiedzialność 

 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji 

zobowiązań wynikających z Akcji promocyjnej. 

 

§ 6 

Reklamacje 

  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej możesz zgłosić na adres siedziby RKS 

Raków, adres poczty elektronicznej: bilety@rakow.com lub w inny wybrany przez Ciebie 

sposób. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od 

dnia, jej doręczenia. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, dane kontaktowe, 

jak również dokładny opis stanu faktycznego oraz wskazanie przyczyny reklamacji wraz  

z datą wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną.  

  

  

§ 8 

Dane osobowe 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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 (RODO) oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest RKS Raków Częstochowa S.A. z 

siedzibą w Częstochowie (42-208), ul. Limanowskiego 83, posługującą się numerem KRS: 

0000392197 NIP: 9492180595, REGON: 242570610. 

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rakow.com   

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji 

Promocyjnej, w tym w celu przekazania darmowego biletu. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowanie, usunięcie. 

6. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr PESEL.  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji 

Promocyjnej i zawarcia umowy.  

8. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a. sprostowania danych,  

b. usunięcia danych,  

c. ograniczenia przetwarzania danych,  

d. wniesienia sprzeciwu,  

e. cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej w dowolnym momencie (cofniecie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem). 

10. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

12. Podane dane możemy udostępnić innym podmiotom np. firmom, które realizują dla nas usługi 

IT, obsługują sprzedaż biletów na mecz. Podmioty te będą przetwarzać dane Uczestnika na 

podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. W związku 

z tym dane osobowe Uczestnika przekazywać możemy zarówno w krajach Unii Europejskiej, 

jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zawsze jeśli przekazujemy dane poza obszar EOG 

robimy to zgodnie z prawem.  

13. Dane uczestników akcji promocyjnej niezbędne do zakupu biletów będą przechowywane przez 

okres dwóch licząc od momentu zakupu biletu przez Uczestnika.   Dane udostępnione do celów 

marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie 

informacji handlowych.  

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
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c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin akcji promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej https://rakow.com/ 

oraz w siedzibie RKS Raków.  

2. Przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej, jako Uczestnik zobowiązany jesteś zapoznać się  

z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia i wyrazić niezbędne zgody. 

3. Jeżeli masz wątpliwości, co do postanowień niniejszego Regulaminu, możesz w każdym czasie 

zwrócić się do RKS Raków z prośbą o udzielenie wyjaśnień na adres: bilety@rakow.com 

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa przysługuje nam prawo do zmiany regulaminu. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji opublikujemy informację na naszej stronie 

internetowej, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że  

w przypadku zmian w regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw 

już nabytych przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków akcji promocyjnej.  

W przypadku zmiany regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym uczestników będą 

oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w akcji promocyjnej. 

5. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa oraz postanowienia publikowane na stronie klubu https://rakow.com/ 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na naszej stronie internetowej.  
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