
 
 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Legia Soccer Schools (adres: ul. 
Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). W zakresie w jakim Fundacja Legia Soccer Schools 
przekaże Twoje dane Legii Warszawa S.A. – administratorem Twoich danych będzie Legia 
Warszawa S.A. (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa). 

 
Twoje dane będą wykorzystywane przez Fundację Legia Soccer Schools w celu: (i) 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagrody (o ile okażesz się 
laureatem) – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu, (ii) realizacji obowiązków 
prawnych, w szczególności o charakterze podatkowym i rachunkowym, (iii) ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i 
dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami, (iv) 
oceny satysfakcji z naszych produktów i usług a także w celu informowania o i prowadzenia 
marketingu usług i produktów Fundacji Legia Soccer Schools, Legii Warszawa S.A., 
Sponsorów i Partnerów Legii Warszawa S.A. oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa 
S.A. tj. Fundacji Legii i Sekcji Legii Warszawa. Twoje dane, w tym informacje o zgłoszonych 
przez Ciebie uczestnikach Konkursu, zostaną wykorzystane do tworzenia ofert produktów i 
usług dedykowanych dla Ciebie a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących cech 
odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania 
naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej 
grupy odbiorców. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie. Twoje dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

Jednym ze sposobów korzystania z Twoich danych osobowych będzie ich przekazanie Legii 
Warszawa S.A. (adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa) jako fundatorowi Fundacji 
Legia Soccer Schools. Legia Warszawa S.A. będzie korzystać z Twoich danych do analiz 
(m.in. statystycznych i dotyczących cech odbiorców usług i produktów Fundacji Legia 
Soccer Schools) prowadzonych w celu przygotowania oferty Legii Warszawa S.A. dla 
odbiorców usług i produktów Fundacji Legia Soccer Schools, a także prowadzenia 
standardowych działań marketingowych usług i produktów Legii Warszawa S.A. Możesz 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych polegającego na przekazaniu danych do 
Legii Warszawa S.A. 

Będziemy (zarówno Legia Warszawa S.A. jak i Fundacja Legia Soccer Schools) przetwarzać 
Twoje dane tak długo jak długo istnieje między Tobą a Fundacją Legia Soccer Schools relacja 
uzasadniająca takie przetwarzanie, w szczególności przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także rozpatrzenia reklamacji lub innego 
rodzaju skargi lub wniosku. Fundacja Legia Soccer Schools będzie przechowywać Twoje 
dane również po okresie w jakim niezbędne było przetwarzanie danych – tj. do momentu 
upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń, roszczeń Fundacji Legia Soccer Schools lub 
przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi 
(nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną. 



Możesz skontaktować się z Fundacją Legia Soccer Schools lub Legią Warszawa S.A. w 
sprawach dotyczących Twoich danych osobowych wysyłając maila na adres: 
daneosobowe@legia.pl. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, 
możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej 
tożsamości. Polecamy taki sposób kontaktu w szczególności w przypadku, w którym chcesz 
skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; otrzymania ich kopii, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przeniesienia danych 
czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych 
osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. W zakresie w jakim przetwarzanie 
Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. 
Fundacja Legia Soccer Schools i Legia Warszawa S.A. w celu prowadzenia działań 
marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania tj. analizuje informacje 
o Tobie, aby przedstawić Ci ofertę uwzględniającą Twoje wybrane cechy lub odpowiadającą 
–w ocenie Fundacji Legia Soccer Schools lub Legii Warszawa S.A.– Twoim potrzebom i 
wymaganiom. 

 
Regulamin i warunki konkursu dostępne na http://science4football.com/startups/ 

Akceptuję regulamin i warunki konkursu konkursu Start-Up Challenge (dalej: “Konkurs”). * 

TAK 

Zgadzam się na przekazywanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych i 

marketingowych: 

• dotyczących działalności, produktów i usług Fundacji Legia Soccer Schools (m.in. 
konferencji, promocji, zajęć, innych ciekawostek z życia Fundacji Legia Soccer 
Schools) 

• działalności, produktach i usługach Sponsorów i Partnerów Fundacji Legia Soccer 
Schools (zniżki, promocje, nowości) 

• działalności, produktach i usługach Legii Warszawa (zniżki i promocje, bilety, karnety, 
oferta sklepu Legii, inne usługi Legii) oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa 
tj. Sekcji Legii Warszawa i Fundacji Legii 

• działalności, produktach i usługach Sponsorów i Partnerów Legii Warszawa (zniżki, 
promocje, nowości) 


