Załącznik do Uchwały Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 02/05/2013 z dnia 10.05.2013 roku

REGULAMIN
WYDAWANIA KARTY KIBICA W KLUBIE KORONA S.A. KIELCE

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki:
1. składania wniosków o wydanie KARTY KIBICA.
2. wydawania i używania Karty Kibica klubu Korona S.A. Kielce.
3. nadawania numeru identyfikacyjnego w Centralnym Systemie Identyfikacji w Ramach Rozgrywek Ligi
Zawodowej.
§2
Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć:
1. CENNIK - zestawienie cen usług związanych z wydaniem i używaniem Karty Kibica, który jest określony w
§ 15 niniejszego regulaminu oraz jest dostępny w siedzibie Klubu i/lub na stronach internetowych Klubu.
2. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - dokument potwierdzający tożsamość danej osoby, zawierający
aktualną fotografię oraz numer PESEL.
3. ORGANIZATOR ROZGRYWEK LIGI ZAWODOWEJ – Ekstraklasa SA z siedzibą w Warszawie
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D oraz Korona SA Kielce z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 8.
4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Korona S.A. Kielce z siedzibą w Kielcach ul.
Ściegiennego 8

5.

ADMINISTARTOR CENTRALNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI - KIBIC

Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1.
6. KARTA - Karta Kibica.
7. KIBIC - osoba fizyczna, której została wydana Karta Kibica.

Państwowa Wytwórnia

8. NUMER IDENTYFIKACYJNY – numer nadawany każdemu uczestnikowi imprez masowych – meczy
piłki nożnej rozgrywanych w ramach rozgrywek Ligi Zawodowej piłki nożnej (art. 13 Ustawy z dnia 20 marca
2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
9. POK – Punkt Obsługi Kibiców.
10. SERWIS WWW - serwis internetowy dostępny pod adresem www.korona-kielce.kupbilety.pl umożliwiający
zakup biletów na imprezy masowe organizowane przez klub Korona SA Kielce.
11. STADION – Stadion Miejski w Kielcach ul. Ściegiennego 8.
12. WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna ubiegająca się o wydanie Karty Kibica.
§3
Karta spełnia FUNKCJĘ IDENTYFIKACYJNĄ - czyli zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko,
numer PESEL oraz aktualny wizerunek twarzy Kibica, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 z 2009 roku, poz. 504 z późniejszymi zmianami).
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ROZDZIAŁ II - SKŁADANIE WNIOSKÓW I NADAWANIE NUMERU
IDENTYFIKACYJNEGO
§1

1. Kartę Kibica wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku.
2. Złożenie wniosku o wydanie karty kibica jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie numeru
identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust.2 pkt. 2d Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
3. Na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych we wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do
podania następujących swoich danych:
a. imię i nazwisko,
b. numer PESEL,
c. w przypadku cudzoziemców - datę urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, adres poczty
elektronicznej - w przypadku korzystania z opcji zakupu karnetu lub biletu za pośrednictwem serwisu
internetowego https://korona-kielce.kupbilety.pl.
4. Wnioskodawca składa wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego oraz wydanie Karty Kibica bezpośrednio
w POK, gdzie pracownik weryfikuje dane podane we wniosku.
5. Procedura składania wniosku została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wniosek o wydanie Karty, która będzie używana przez osobę poniżej 13 roku życia składa przedstawiciel
ustawowy tej osoby.
7. Wniosek o wydanie Karty dla osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wymaga pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
8. Wzór wniosku o wydanie Karty kibica składanego w POK stanowi załącznik nr 3 do mniejszego regulaminu.
§2

1. Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Centralnego Systemu Identyfikacji - Kibic zastrzegają
sobie prawo odmowy nadania numeru identyfikacyjnego oraz wydania Karty Kibica.
2. Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Centralnego Systemu Identyfikacji - Kibic odmawiają
wydania Karty Kibica oraz nadania numeru identyfikacyjnego:
a. jeżeli Wnioskodawca odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
we wniosku, a wymaganych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych.
b. jeżeli wobec Wnioskodawcy zastosowany został środek karny polegający na zakazie wstępu
na imprezę masową (zakaz stadionowy), wydany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych lub orzeczenie o zakazie uczestnictwa w imprezach masowych.
§3

1. Za wydanie Karty Kibica Klub pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
2. Nadanie numeru identyfikacyjnego jest bezpłatne.
§4

1. Nadanie numeru identyfikacyjnego oraz wydanie Karty Kibicowi uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji
danych osobowych podanych we wniosku.
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2. Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Centralnego Systemu Identyfikacji – Kibic mogą
przetwarzać dane osobowe Kibiców tylko w zakresie wskazanym w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Karty dla osób poniżej 13 roku życia wydaje się wyłącznie ich przedstawicielom ustawowym.
4. Karty Kibica odbieramy w Sklepie Kibica ul. Ściegiennego 8.
5. Kibic zobowiązany jest zweryfikować dane zawarte na Karcie Kibica niezwłocznie po jej odbiorze w Sklepie
Kibica.
ROZDZIAŁ III - UŻYWANIE KARTY
§1

1. Karta Kibica jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana.
2. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na Karcie, w szczególności przerabiania danych na nią
naniesionych.
3. W przypadku ustalenia, iż:
a. dana osoba posługuje się nie swoją Kartą w zakresie funkcji identyfikacyjnej klub ma prawo do
unieważnienia karty kibica oraz ma prawo do nałożenia klubowego zakazu stadionowego,
4. W przypadku wydania duplikatu Karty Kibica stara karta podlega usunięciu z systemu i staje się nieaktywna.
5. Kibic w każdym czasie może zablokować Kartę w zakresie funkcji identyfikacyjnej oraz złożyć wniosek o
nową Kartę za opłatą określoną w Cenniku.
§2

Numer identyfikacyjny jest nadawany na okres 5 lat, po czym Kibic musi złożyć ponowny wniosek o nadanie
numeru identyfikacyjnego.
§3

1. Kibic, który zagubił lub w inny sposób utracił Kartę Kibica, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie
poinformować Klub.
2. Klub na wniosek właściciela karty jest zobowiązany do niezwłocznego unieważnienia Karty.
3. Klub na wniosek Kibica wydaje duplikat Karty za opłatą określoną w Cenniku.
ROZDZIAŁ IV - REKLAMACJE
§1

1. Reklamacje dotyczące funkcji identyfikacyjnej Karty Kibic składa w formie pisemnej w siedzibie klubu, podając
imię i nazwisko, numer PESEL oraz wskazując przyczynę reklamacji,
2. Klub rozpatruje reklamację niezwłocznie i wysyła Kibicowi odpowiedź w formie pisemnej e-mailem lub na
adres korespondencyjny podany we wniosku reklamacyjnym.
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ROZDZIAŁ V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

1. Cena za wydanie Karty Kibica kształtuje się następująco:
a. 20,00 zł – dla osób, które w momencie złożenia wniosku nie ukończyły 18 lat.
b. 30,00 zł – dla pozostałych osób.
c. 0,00 zł – nie pobiera się opłaty jeżeli uszkodzenie Karty Kibica wynika z działania klubu (np. umieszczenie
niepoprawnych danych osobowych lub wydano kartę, która posiada uszkodzony mifare).
d. opłata za wydanie duplikatu Karty Kibica 20,00 do 18 dla osób, które ni ukończyły jeszcze 18 lat i 30,00 zł
dla pozostałych (jeżeli kibica zagubił kartę lub uszkodzenie karty wynika z winy właściciela),
2. Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Centralnego Systemu Identyfikacji - Kibic zastrzegają, iż
mogą czasowo wstrzymać funkcjonowanie systemu obsługującego Kartę w całości lub w wybranym zakresie,
w przypadku konserwacji systemu teleinformatycznego lub wprowadzania zmian w systemie.
§2

1. Wnioskodawca, z chwilą złożenia Wniosku oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
§3

1. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w
Regulaminie w każdym czasie.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do poinformowania o
tym Kibiców za pośrednictwem serwisu internetowego na stronach klubu.
3. Każdy kibic w każdym czasie ma prawo do złożenia pisemnego wniosku oświadczenia o rezygnacji z Karty
Kibica. Złożenie takiego wniosku powoduje zablokowanie Karty Kibica w części identyfikacyjnej oraz
usunięcie danych osobowych Wnioskodawcy po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
§4

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2013 roku i podlega opublikowaniu na stronie serwisu
www.korona-kielce.pl.
PREZES ZARZĄDU KORONA S.A.
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