
Pravidla a podmínky 
 

I. Pořadatel soutěže 

 
1.1. 

 
Pořadatelem soutěže je společnost BAUHAUS k.s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
Česká republika IČ: 49435388, dále jen „BAUHAUS“. 

 
1.2. 

 
Soutěž probíhá na sociální sítí Instagram. Není nijak sponzorovaná ani podporovaná ze strany 
Instagramu. Zapojením do soutěže soutěžícímu nevznikají žádné nároky vzhledem ke 
společnosti Instagram. Tato společnost k soutěži není nijak přidružená a je od veškerých 
závazků plně osvobozena. 

 
 

1.3. 

 
Tato pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže pořádané 
organizátorem (dále jen „Pravidla“). Znění Pravidel je zveřejněno na internetových 
stránkách www.bauhaus.cz, dále je uloženo pro případné nahlédnutí v sídle Organizátora. 
Pravidla či jejich část může být rovněž komunikována ostatními sdělovacími prostředky. V 
případě jakýchkoliv rozporů ve znění Pravidel komunikovaných různými způsoby je vždy 
rozhodující toto úplné znění Pravidel uveřejněné na internetových stránkách. 

 
 

II. Termín konání soutěže 

 
2.1. 

 
Soutěž probíhá v termínu 21. 9. – 28. 10. 2020 a vyhlašování cen proběhne v 6 kolech. 

 
 

Soutěžním příspěvkem se soutěžící automaticky zařazuje do výběru o všech šest cen. 
Pouze výherní příspěvky budou z dalšího výběru vyřazeny. 

 
 

Soutěžící musí zveřejnit příspěvek podle uvedených podmínek účasti v soutěži v článku 3.1. 
do 23:59 před dnem vyhlášení. Pozdější příspěvky budou zařazeny až do dalšího výběru. 

 
Den vyhlášení daného kola je středa, konkrétně: 

 
Vyhlášení 1. kola 23. 9. 2020 
Vyhlášení 2. kola 30. 9. 2020 
Vyhlášení 3. kola 7. 10. 2020 
Vyhlášení 4. kola 14. 10. 2020 
Vyhlášení 5. kola 21. 10. 2020 
Vyhlášení 6. kola 28. 10. 2020 

 
 
 

III. Podmínky soutěže a účasti v soutěži 



3.1. 
 

Podmínky účasti v soutěži jsou: 

 

1. Obsah vizuální části soutěžního příspěvku musí být na téma „vlastnoruční práce doma, 
v dílně, v zahradě“ 

2. Součástí soutěžního příspěvku musí být hashtag #skutecnestesti 
3. V soutěžním příspěvku musí být označen uživatel @bauhauscesko 
4. Soutěžící musí sledovat instagramový účet @bauhauscesko 
5. Soutěžní profil musí být nastaven jako veřejný, alespoň v termínu konání soutěže 

 
a. Pokud bude mít soutěžící nastavený profil jako soukromý, soutěžní fotografii 

nelze do soutěže zařadit, protože pro společnost BAUHAUS nebude viditelná 
 
 
 

- soutěžící se může zúčastnit maximálně s 5 příspěvky  
- zúčastnit se nemůžou zaměstnanci společnosti BAUHAUS ani jejich příbuzní a osoby  

blízké 
́  

- soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená zejména na 
https://help.instagram.com/581066165581870 

 

 

3.2. 

 

Účastníkem soutěže se může stát každý občan České republiky, který je starší 18 let, 
fyzická osoba, která má po celou dobu soutěže aktivní a autentický profil na sociální síti 
Instagram. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého 
instagramového profilu. 

 

3.3. 

 

Účastníci, kteří nesplní podmínky uvedené v článcích 3.1. a 3.2., budou s 
okamžitou platností ze soutěže vyloučeni. 

 

3.4. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit všechny fotografie, které 
shledá jakýmkoli způsobem nevhodnými. 

 

Pokud se fotografie nebude týkat zadaného tématu, nebude zařazena do soutěže. 
 

Ze soutěže budou rovněž vyloučeny fotografie z hanebným či jiným nevhodným obsahem. 

 

Fotografie musí splňovat parametry (formát) pro nahrávání a 
zveřejňovaní, jež určuje společnost Instagram. 

 

Soutěžní fotografie nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy, ani nabádat 
k jejich porušování. 

 

Do soutěže také nebudou zařazeny fotografie, které nabádají či zobrazují nebezpečné situace 
či jakkoliv jinak ohrožují zdraví. 

 

Fotografie nesmí mít politický ani náboženský podtext. 
 

Fotografie nesmí mít vulgární, rasistický ani jinak nepřijatelný obsah. 

https://www.facebook.com/hashtag/ikeavanoce2019?source=note&epa=HASHTAG


 
Fotografie nesmí odkazovat na produkty konkurence či samotnou konkurenci 
společnosti BAUHAUS. 

 

 

IV. Výhry a předání výhry 

 

4.1. 
 

V soutěži se hraje o následující výhry: 

 

1. Sada nářadí Fiskars (Ergonomic rýč špičatý, Sekera univerzální X10, Hrábě na listí 
Xact (L), Nůžky na silné větve PowerGearX LX92, Pilka zahradní Xtract SW73)  

2. Elektrická pila Bosch UniversalChain 35 a Kloubový žebřík Venbos  
3. Bosch Professional Aku vrtací šroubovák GSR 18V-50  
4. Grohe sprchový set HLAVVITALIOJOY 260 TERM  
5. Poukaz na nákup obkladů a dlažeb RAKO v hodnotě 10.000 Kč 
6. Zahradní nábytek Sensum Bergby 

 
 
 

Každý výherce v rámci jednoho kola získá 1 ks výhry. 

 

4.2. 

 

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu na účet, ze 
kterého soutěžili, během následujících pracovních 5 dnů od vyhlášení daného kola. Výherce 
je povinen na tuto zprávu reagovat a uvést společnosti BAUHAUS své jméno, příjmení a 
adresu trvalého bydliště za účelem identifikace výherce při předání výhry. Odesláním reakce 
s těmito údaji výherce uděluje společnosti BAUHAUS souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Informace ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici na konci tohoto 
dokumentu. 

 

4.3. 

 

Výherce je povinen reagovat na zprávu o výhře od společnosti BAUHAUS do 10 pracovních 
dnů od odeslání této zprávy společností BAUHAUS. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na výhru 
a společnost BAUHAUS určí nového výherce. Takto se bude postupovat dál až do úspěšného 
předání výhry. 

 

4.4. 
 

Výhra bude výherci předána osobně v jednom z odborných center BAUHAUS. 
 

4.5. 

 

V případě, že výherce není schopen výhru převzít a dohodne se s Pořadatelem na jiném 
způsobu převzetí výhry než je osobní předání na některém z odborných center BAUHAUS, 
nenese společnost BAUHAUS žádnou odpovědnost za nedoručení výhry, její poškození 
nebo ztrátu během přepravy. Pokud se výhra nedaří doručit a chyba není na straně 
společnosti BAUHAUS, ztrácí na ni výherce nárok a výhra tak propadá. 

 

4.6. 



 
Společnost BAUHAUS si vyhrazuje právo si v případě pochybností o nároku soutěžícího 
na výhru vyžádat identifikační doklady k ověření totožnosti či věku. Pokud soutěžící 
odmítne takové doklady předložit a potvrdit tak pravdivost svých údajů, výhra v 
takovém případě propadá. 

 

4.7. 

 

Společnost BAUHAUS si vyhrazuje právo na posouzení soutěžních fotografií a následné 
určení vítěze. 

 

4.8. 
 

Výhru nelze výherci vyplatit v hotovosti. Výhry není možné vymáhat právní cestou. 
 

4.9 

 

Soutěžící se zavazuje, že jeho soutěžní fotografie je originálním dílem a není tedy dílem jiné 
osoby či třetí strany, které by podléhalo autorskému právu a bylo by tedy takto zneužito. 
Pokud by vyšlo najevo, že účastník soutěže porušil tato autorská či osobnostní práva, je za 
porušení plně zodpovědný a na vlastní náklady a odpovědnost se vypořádá se vzniklými 
komplikacemi. Je také povinen uhradit společnosti BAUHAUS jakékoliv škody vzniklé při 
porušení autorského a osobnostního práva, pokud k němu dojde a současně mu bude 
odebrán nárok na výhru. 

 
 

 

V. Závěrečné informace k soutěži: 
 
 

5.1. 

 
Společnost BAUHAUS si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu soutěžních pravidel nebo na její 
zrušení. Je oprávněna soutěž kdykoliv změnit. 

́ 
 

Veškeré změny Pravidel a nabývají účinnosti ode dne uveřejnění na stránkách 
www.bauhaus.cz. 

 

Změna Pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na 
náhradu nákladů vynaložených  
v soutěži. 

 

5.2. 

 

Výherce vyhrává věcné ceny. Společnost BAUHAUS není zodpovědná za škody a újmy, které 
soutěžící utrpí při zhotovování soutěžního díla, ani v souvislosti s používáním produktů, 
které byly předmětem výhry. Výhry jsou popsány v článku 4.1. 

 

5.3. 

 

Společnost BAUHAUS není odpovědná za technické problémy při přenosu dat. Ani za 
nesprávné nahrání soutěžní fotografie na instagramový účet. Ani za jakékoliv uvedení 
nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené 
lidským faktorem či technickou vadou). Společnost BAUHAUS nezodpovídá ani za jakékoli 
technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. 

 

5.4. 



O výhercích soutěže rozhoduje výhradně interní komise společnosti BAUHAUS. 
 

5.5. 
 

Svojí účastí v soutěži soutěžící bezvýhradně souhlasí s Pravidly soutěže a jejími Podmínkami. 
 

5.6. 

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a 
v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit 
kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla 
soutěže anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 14. 9. 2020 
 
 
 
 

 

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů 
 
 

 

V případě výhry v soutěži, uděluje účastník soutěže zasláním svých osobních údajů skrze 
Instagram souhlas s tím, aby společnost BAUHAUS k.s., se sídlem na Strážní 852/7, Štýřice, 
639 00 Brno, IČ: 494 35 388, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES a v souladu se zákonem 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu: 
jméno, příjmení, adresu, fotografii pro účely pořádání soutěže a marketingové účely. 

 

V případě, že na soutěžní fotografii budou vyobrazeny osoby, účastník soutěže odpovídá za 
poučení dotyčných osob o účelu pořizování fotografie, následcích jejího zapojení do soutěže a 
za jejich doložitelný souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji zvláštní kategorie v rozsahu 
stanoveném pravidly soutěže. 

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a společnost BAUHAUS jejich získání ničím 
nepodmiňuje. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník soutěže kdykoli 
odvolat skrze zprávu na Instagramu, e-mailem na adrese podpora@bauhaus.cz, zavoláním na 
telefonní číslo +420 538 725 600 nebo donesením písemného sdělení na kteroukoli pobočku. 

 

Účastník soutěže tento souhlas uděluje na dobu 2 let a jeho platnost započne 
dnem odeslání osobních údajů účastníka v odpovědi na oznámení o výhře. 

 

O rozsahu zpracování osobních údajů, účelu, kým jsou údaje zpracovány, jakým způsobem a 
komu mohou být údaje zpřístupněny, bude společnost BAUHAUS všechny účastníky soutěže 
na jejich žádost písemně informovat. 

 

Pokud účastník soutěže zjistí, že jeho osobní údaje, které o něm společnost BAUHAUS 
zpracovává, jsou chybné, budou na účastníkovu žádost tyto údaje společností BAUHAUS 
opraveny. 

 

Osobní údaje účastníka soutěže nebude společnost BAUHAUS zpracovávat, pokud si to 
nebude přát. Požádá-li o vymazání svých osobních údajů, vymaže je společnost BAUHAUS bez 



 
zbytečného odkladu ze všech databází. V případě, že by jejich uchování nařizovaly zákony, 
bude ho společnost BAUHAUS informovat. 

 

Pokud se účastník soutěže domnívá, že společnost BAUHAUS nebo jí pověřený 

zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s účelem, pro který byla data 

poskytnuta, může vznést námitku proti zpracování osobních údajů na účely přímého 

marketingu včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud se domnívá, že 

společnost BAUHAUS nebo jí pověřený zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje v 

rozporu se zákonem, může společnost BAUHAUS požádat o vysvětlení a napravení 

situace. Bude-li kterákoli žádost oprávněná, zjedná společnost BAUHAUS co nejdříve 

nápravu. Účastník soutěže má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 

 

V případě, že účastníkům soutěže není jasné, s čím souhlasí, popřípadě by potřebovali 
některý z přechozích bodů upřesnit, mohou se na správce osobních údajů obrátit skrze e-
mailovou adresu osobniudaje@bauhaus.cz. 


