
 

 
 

Úplná pravidla sales promo soutěže 
„BUĎ PROFÍK – NAKUP LEPIDLA KNAUF A ODMĚŇ SE!“ 

 
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže pro odběratele 

lepidel KNAUF (Konkrétně FLEXKLEBER, EASYKLEBER, FLEXKLEBER SCHNELL A FLEXKLEBER WEISS) společnosti KNAUF Praha, 

spol. s r. o. s názvem „BUĎ PROFÍK – NAKUP LEPIDLA KNAUF A ODMĚŇ SE!“. Podmínky a pravidla soutěže pro odběratele 

mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže je: 

Pořadatelem soutěže je KNAUF Praha, spol. s r. o., se sídlem Mladoboleslavská 949, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 

16191102, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2519, která je 

také přislibujícím poskytovatelem výhry (dále jen „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je společnost clickone s.r.o., se sídlem Zámecký obvod 29, Březnice, PSČ 262 72, IČO: 29000751, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 159028, která zajišťuje administraci 

soutěže. 
 

2. Soutěž pro odběratele „BUĎ PROFÍK – NAKUP LEPIDLA KNAUF A ODMĚŇ SE!“ (dále jen „soutěž“) je název motivační akce, 

kterou pořadatel připravil jako benefit pro obkladače a obkladačské/ realizační firmy.  

 Soutěž bude probíhat v termínu od 17. května do 04. července 2021 včetně ve stavebninách na území České republiky, ve 

kterých je vyvěšen akční leták (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“) 
 

3. Akční výrobky 

Soutěž se vztahuje na uvedené produkty pořadatele, které jsou dodávány do stavebnin v rámci ČR (dále jen „akční 

výrobky“): 

- stavební lepidla Knauf EASYKLEBER (v balení hmotnosti 25 kg) 

- stavební lepidla Knauf FLEXKLEBER (v balení hmotnosti 5 nebo 25 kg) 

- stavební lepidla Knauf FLEXKLEBER SCHNELL (v balení hmotnosti 25 kg) 

- stavební lepidla Knauf FLEXKLEBER WEISS (v balení hmotnosti 5 nebo 25 kg) 

 

4. Popis soutěže: 

Účastník se do soutěže zapojí tak, že: 

- V době a místě konání soutěže zakoupí a odebere akční výrobky Knauf v rozmezí hodnoty 5.000,- až 15.000,- Kč bez 

DPH 21% (odměna 1) nebo v hodnotě nad 15.000,-Kč (odměna 2).  

- Uchová si doklad o zakoupení akčních výrobků a v době konání soutěže se přihlásí do soutěže o jednu z odměn 

vyplněním online formuláře na www.knauf.cz/bud-profik-lepidla a zasláním kopie dokladů o zakoupení akčních 

výrobků. Odesláním formuláře a dokladů má nárok na příslušnou odměnu až do vyčerpání stanoveného počtu odměn. 

Pořadatel bude účastníka informovat nejpozději do 5 pracovních dnů, zda má nárok na odměnu či nikoli.  
 

5. Podmínky účasti: 

Účastníkem soutěže se může stát živnostník nebo stavební / obkladačská firma (subjekt s platným IČO).  Za účastníka 

soutěže je vždy považována osoba, jejíž IČO je uvedeno na daňovém dokladu k nákupu (faktuře) a objemem splní podmínky 

soutěže.  

Podmínkami soutěže se rozumí nákup akčních výrobků Knauf, uchování dokladů o zakoupení akčních výrobků a přihlášení 

se v pravidlech stanovené době do soutěže prostřednictvím online formuláře. Každý účastník má nárok zúčastnit se 

soutěže pouze jednou, tzn. získat pouze jednu z odměn. Odměnu nelze získat opakovaně. Odměna není vyměnitelná, 

odměnu nelze směnit za hotovost.  

V soutěži lze uplatnit pouze doklad o zakoupení akčních výrobků, které byly zaplaceny a převzaty účastníkem v době 

konání soutěže a zároveň nebyly vráceny zpět prodávajícímu.  

 

 



 
 
 

6. Odměny: 

Počet odměn je omezen.  

Za nákup akčních výrobků Knauf v hodnotě 5.000 – 15.000,-Kč (bez DPH 21%) odmění pořadatel prvních 300 přihlášených 

soutěžících do soutěže odměnou v podobě kombinace montérky Knauf + nákoleníky, a to až do celkového množství 300 

ks odměn (odměna 1).  

Za nákup akčních výrobků Knauf v hodnotě nad 15.000,-Kč (bez DPH 21%) odmění pořadatel prvních 100 přihlášených 

soutěžících do soutěže odměnou v podobě úhlové brusky zn. MAKITA, 9558HNRGK, a to až do celkového množství 100 ks 

odměn (odměna 2). 

Každý účastník soutěže má nárok pouze na 1 odměnu.   

Odměna bude předána výherci osobně prostřednictvím pověřeného obchodního zástupce pořadatele soutěže. Odměna 

bude účastníkovi předána po skončení soutěže, nejdříve však do 40 kalendářních dnů od přihlášení se do soutěže a 

potvrzení správnosti vyplněného formuláře a zaslaných dokladů.  

O předání odměny bude vyhotoven předávací protokol mezi účastníkem a obchodním zástupcem pořadatele.  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním odměny. Nebezpečí škody na věci 

přechází na účastníka okamžikem předání odměny. Účastník nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána, 

a nemá nárok odměnu reklamovat.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu odměny v obdobné hodnotě a k obdobnému účelu. Odměnu není možné vymáhat 

soudní cestou.  

7. Ochrana osobních údajů: 

Pořadatel bude jako správce zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel soutěže, a to za účelem plnění 

smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem soutěže, který vznikne účastí účastníka v soutěži. V daném případě jde 

o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel 

bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže, nejdéle po dobu 10 let od posledního 

dne doby konání soutěže. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely, tedy pro 

oprávněné zájmy správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo 

služeb a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových 

a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po 

dobu 10 let od posledního dne doby konání soutěže. Osobní údaje účastníků soutěže bude pořadatel zpracovávat jak sám, 

tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora soutěže. Při splnění podmínek a předpokladů 

stanovených GDPR náležejí účastníkům soutěže, jakožto subjektům údajů následující práva: (I) právo na bezplatnou 

informaci o tom, jaké osobní údaje pořadatel zpracovává; (II) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních 

údajů; (III) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (IV) právo na omezení zpracování osobních údajů; (V) právo 

vznést námitku proti zpracování; (VI) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci soutěže jsou oprávněni se obrátit 

se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

 

8. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel 

je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a odměn v soutěži soudní cestou 

je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na odměnu. Konečné rozhodnutí o sporných 

otázkách je vždy na pořadateli soutěže.  

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele a všech spolupracujících osob, a také osoby 

jim blízké dle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či 

obchodním zástupcem pořadatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, odměna se nepředá.  
 

 

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici po dobu jejího konání na webových stránkách Knauf. Všichni účastníci soutěže jsou 

těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se 

řídí právem České republiky. 


