PRAVIDLA AKCE
„Nářadí HILTI za milion“
1. 10. 2018 – 31. 12. 2018
Pořadatel akce
Pořadatelem akce „Nářadí HILTI za milion“ (dále jen AKCE) je společnost Sika CZ, s.r.o., se sídlem
Bystrcká 1132 / 36, 624 00 Brno, která je oprávněna k výhradní distribuci výrobků značek Sika a
SCHÖNOX prostřednictvím své obchodní sítě (dále jen POŘADATEL).
AKCI pro POŘADATELE zajišťuje společnost KREATURA digital s.r.o., se sídlem Kroftova 37, 616 00
Brno (dále jen ORGANIZÁTOR).
Trvání akce
Akce trvá od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 nebo do rozdání ODMĚN v souhrnné hodnotě 1 000 000 Kč
bez DPH. V případně dosažení rozdaných ODMĚN této hodnoty AKCE končí a další požadavky na
základě pravidel akce již nebudou v jakékoliv formě uspokojeny.
Podmínky účasti
Účastníkem akce může být právnická osoba se sídlem v České republice a dále aktivně podnikající
fyzická osoba nad 18 let věku s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen ÚČASTNÍK).
Účastníkem akce je osoba, která v době trvání akce jednorázově zakoupí na území České republiky
produkty z portfolia POŘADATELE v minimální hodnotě 25 000 Kč bez DPH, produkty použije při
aplikaci a poskytne ORGANIZÁTOROVI kopii či fotografii účetního dokladu z této obchodní transakce.
Aktuální nabídka portfolia POŘADATELE je uvedena na www.sika.cz v kapitole Oficiální ceník
(https://cze.sika.com/cs/group/Aboutus/cenik.html).
Účastníkem akce nemůže být osoba, která je smluvním zákazníkem společnostI Sika CZ, s.r.o nebo
která produkty značek Sika či SCHÖNOX dále prodává. Účastníkem akce se nemohou stát
zaměstnanci POŘADATELE nebo osoby v jiném pracovně-právním, obchodně-právním či obdobném
vztahu k POŘADATELI.
Mechanika AKCE
AKCE se účastní každý, kdo v době trvání akce jednorázově zakoupí v distribuční síti POŘADATELE
(ale ne přímo od POŘADATELE) na území České republiky produkty z aktuální nabídky společnostI
Sika CZ, s.r.o. v minimální hodnotě 25 000 Kč bez DPH. Účastník musí následně provést registraci
účetního dokladu z tohoto nákupu na webové stránce AKCE - www.mojesika.cz a to nejpozději do
23:59 hod. dne 31. 12. 2018. Zde vyplní požadované údaje a současně přiloží kopii účetního dokladu
z příslušné obchodní transakce. Účastník akce může na jedno IČO registrovat maximálně 6 dokladů.
Následně si vybere jednu ze dvou variant ODMĚNY, která přísluší deklarované výši souhrnné hodnoty
nákupu zboží.
POŘADATEL akce má připraveny ODMĚNY ve 4 různých hodnotách v závislosti na konkrétní výši
jednorázového nákupu zboží značek Sika nebo SCHÖNOX. ÚČASTNÍK si musí vždy vybrat mezi dvěma
variantami ODMĚNY příslušející ke konkrétní výši jednorázového nákupu. Příslušné výše nákupu a jim
odpovídající ODMĚNY jsou popsány v odstavci „Odměny“ těchto pravidel AKCE.

ÚČASTNÍK AKCE může v době trvání AKCE provést i opakovaný nákup, kdy každý takový nákup
v minimální hodnotě 25 000 Kč bez DPH je možné registrovat na webové stránce AKCE a požadovat
za něj ODMĚNU.
Do akce jsou zahrnuty veškeré produkty značek Sika a SCHÖNOX.
V případě správného vyplnění a odeslání kompletního registračního formuláře bude ÚČASTNÍK
obratem informován o skutečnosti, že registrace byla akceptována a že bude podrobena kontrole ze
strany ORGANIZÁTORA. ORGANIZÁTOR si vyhrazuje lhůtu sedmi dní na provedení kontroly, v rámci
které bude ÚČASTNÍKOVIzaslána e-mailová zpráva potvrzující jeho právo na vybranou odměnu.
V případě, shledá-li ORAGNIZÁTOR akce registraci jako nedostatečnou, bude kontaktovat ÚČASTNÍKA
za účelem doplnění informací nebo s informací o neplatnosti jeho registrace.
Odměny
Odměnami v akci jsou různé druhy originálního elektrického nářadí značky HILTI v hodnotách viz.
následující seznam (dále jen ODMĚNA):
• Aku svítilna SL 2-A12 karton #2163833, akumulátor B12/2.6 #2077976, nabíječka C4/12-50
#2076993 v hodnotě 3 900 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 1A) – pro jednorázový nákup
v rozmezí hodnot 25 000 – 49 999 Kč bez DPH.
• Laserový dálkoměr PD-S #2190182 v hodnotě 3 545 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 1B) – pro
jednorázový nákup v rozmezí hodnot 25 000 – 49 999 Kč bez DPH.
• Aku vrtací šroubovák SF 2-A kufr #2081454, akumulátor B12/2.6 #2077976, nabíječka C4/1250 #2076993 v hodnotě 4 590 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 2A) – pro jednorázový nákup
v rozmezí hodnot 50 000 – 99 999 Kč bez DPH.
• Vrtací kladivo TE 2-S 230V kufr #203982 v hodnotě 5 510 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 2B)
– pro jednorázový nákup v rozmezí hodnot 50 000 – 99 999 Kč bez DPH.
• Aku úhlová bruska AG 125-A22 kufr #2109982, akumulátor B22/3.0 Li-ion #2136423,
nabíječka C 4/90 #2015761 v hodnotě 13 360 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 3A) – pro
jednorázový nákup v rozmezí hodnot 100 000 – 199 999 Kč bez DPH.
• Multi-liniový laser PM 4-M #2047072 v hodnotě 12 100 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 3B) –
pro jednorázový nákup v rozmezí hodnot 100 000 – 199 999 Kč bez DPH.
• Univerzální vysavač VC 40-UL 230 V #2114606 v hodnotě 21 800 Kč bez DPH. (dále jen
ODMĚNA 4A) – pro jednorázový nákup v hodnotě nad 200 000 Kč bez DPH.
• Aku kombinované kladivo TE 30-A36 #2173217, akumulátor B36/5,2, nabíječka C 4/36350 230V v hodnotě 29600 Kč bez DPH. (dále jen ODMĚNA 4B) – pro jednorázový nákup
v hodnotě nad 200 000 Kč bez DPH.

Další podrobnosti akce
Společnost KREATURA digital s.r.o. jako ORGANIZÁTOR AKCE i správce registračního webu AKCE si
vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v AKCI a v případě sporu posoudit a
rozhodnout o nároku na odměnu, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce za porušování
pravidel akce či všeobecně závazných právních předpisů pokud byl z této činnosti podezřelý.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání akce změnit pravidla či akci úplně zrušit bez
udání důvodů.

Účastník účastí v akci, vyplněním údajů a odsouhlasením podmínek vyjadřuje souhlas s pravidly a
podmínkami akce. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených
v elektronickém dotazníku (který vyplní na webové stránce akce) za účelem nabízení obchodu či
služeb společností Sika CZ, s.r.o., a to do odvolání tohoto souhlasu (viz část OCHRANA OSOBNÍCH
ÚDAJŮ).
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost KREATURA digital s.r.o., se
sídlem: Kroftova 1602/37, Žabovřesky, 616 00 Brno.
Společnost KREATURA digital s.r.o. poskytne společnosti Sika CZ, s.r.o. pouze kontaktní údaje
účastníků akce za účelem nabízení svých služeb a dále také pro účely zaslaní odměn vyplývající
z této AKCE „Nářadí HILTI za milion“.
Společnost Sika CZ si vyhrazuje právo na poskytnutí kontaktních údajů účastníků akce společnosti
Hilti ČR spol. s r.o., IČ: 41693132, a to výhradně za účelem doručení odměn.
Společnost KREATURA digital s.r.o. nebude poskytovat organizátorovi akce informace o cenách, za
které akční zboží bylo zakoupeno, ani mu nepostoupí zaslané doklady o transakcích ÚČASTNÍKŮ akce.
Postup předání ODMĚN
Účastníku, kterému podle těchto Pravidel vzniklo vůči Pořadateli právo na ODMĚNU či ODMĚNY,
POŘADATEL zajistí dodání odměn ve spolupráci se společností Hilti ČR spol. s r.o., IČ: 41693132, na
jím uvedenou poštovní adresu v elektronickém formuláři při registraci (doručovací adresa). Pokud
účastník nepřijme odměnu prostřednictvím smluvního dopravce Pořadatele na této adrese, bude
vyzván e-mailem k zaslání náhradní doručovací adresy pro doručení. Pokud tak neučiní nejpozději do
14 dnů ode dne odeslání výzvy Pořadatele, právo Účastníka na výhru zaniká a propadá ve prospěch
Pořadatele. Pořadatel není zodpovědný za ztrátu či nedoručení Odměny účastníkům akce.
Ostatní stanovení a podmínky
Organizátor ani Pořadatel akce neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci, nebo jednající v rozporu s pravidly akce, nebudou do akce
zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba i přes uvedené získala nárok na odměnu, např. v
důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na odměnu a ta se nepředá.
Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této
akce nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a
to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit odměny v případě porušení
pravidel soutěže ze strany Účastníků, nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v
rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
Organizátor ani Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla.
Organizátor akce si v součinnosti s Pořadatelem vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či
nesplnění podmínek stanovených pro získání plnění akce.
Organizátor ani Pořadatel akce nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok
na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.Úplná pravidla akce
jsou po celou dobu trvání akce uveřejněna na webové stránce akce www.mojesika.cz. Tato akce a
právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
V Brně, dne 30. 9. 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Účastník akce uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
telefon, email, IČO, adresa sídla firmy (ulice, číslo popisné, město, PSČ), adresa pro zasílání odměny
(ulice, číslo popisné, město, PSČ) společnosti Sika CZ, s.r.o., se sídlem Bystrcká 1132 / 36, 624 00
Brno, IČO: 49437151, DIČ: CZ 49437151 jako správci a společnosti KREATURA digital s.r.o., se sídlem
Kroftova 37, 616 00 Brno, IČO: 03821137, DIČ CZ03821137 jako zpracovateli osobních údajů pro účel
provedení AKCE.

II. Účastník AKCE uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účel provedení AKCE na dobu provádění AKCE.
III. Účastník AKCE uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (město), IČO pro účel dalšího marketingového zpracování
těchto údajů, tj.:
•
•

•

nabízení obchodu a služeb,
zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných
obchodních sdělení prostřednictvím e- mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění,
jejich užití ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce a zpracovatele v
souvislosti s touto marketingovou akcí.

IV. Účastník AKCE uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účel dalšího marketingového zpracování (uvedený výše) na dobu 5 let od udělení souhlasu.
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v AKCI, aby byli jednotliví
účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li organizátor či pořadatel odvolání
souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti
příslušného účastníka v této AKCI bez náhrady.
V. Organizátor tímto informuje účastníky AKCE, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies,
a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět
nástroji všech běžných webových prohlížečů.
VI. Účastník AKCE prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v
níže uvedeném rozsahu:
Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č.
2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů,
a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.
Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:
-

-

-

-

podle článku 13 GDPR:
- mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
- mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
- mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem,
tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a
ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah
souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),
podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:
- mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům
a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních
údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce
opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo
vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány
přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
- mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za
další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních
nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v
elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.
podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje,
pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se
zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly
zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní

-

-

-

-

povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na
Správce vztahuje. To, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je
zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a
informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva
Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro
splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud
by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d)
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu
či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
- mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a)
pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a
já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení
jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já
bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li
bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.
- pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje,
s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo
právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo
některého jejího členského státu.
podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních
údajů nebo omezení zpracování:
- Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny,
veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.
podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
- mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně
profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude
zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
- mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí
technických specifikací.
podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
- mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo
se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a)
nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem
Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž

-

stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů;
c) založeno na mém výslovném souhlasu.
podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
- Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů
bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi
toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
- Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z
těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření
a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například
šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má
práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by
to nepřiměřené úsilí.

