
Úplné znění pravidel akce   

„Věrnostní program Kulišáci“ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Kaufland Česká republika, v. o. s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 

(dále jen „pořadatel“ nebo „Kaufland, registrovaný Městským  soudem v Praze pod spisovou značkou A 

20184) organizuje v období od 6.4.2022  do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.5.2022   akci 

„Věrnostní program Kulišáci“ (dále jen „akce“), týkající se výrobků Kulišáci. 

2. Akce probíhá ve všech obchodních domech Kaufland na území České republiky. 

3. Výše uvedená akce je propagovaná v reklamních novinách Kaufland, v obchodních domech Kaufland, 

na webové stránce www.kulisacinahlavu.cz a na sociální síti Facebook. 

4. Originál těchto Pravidel je uložen v sídle pořadatele, kde je k dispozici pro případné nahlédnutí. 

 
5. Do akce se může zapojit každá fyzická osoba, která splní podmínky zadané pořadatelem a souhlasí 

s pravidly akce. Účast osob mladších 15 let je podmíněna souhlasem jejich zákonného zástupce. Účast 

osob, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, nebo které jsou zbaveny způsobilosti 

k právním úkonům, musí být rovněž schválena jejich zákonným zástupcem. 

PRŮBĚH AKCE 

V rámci akce získá spotřebitel za každých 100 Kč hodnoty nákupu v obchodních domech Kaufland (1)  jeden 

věrnostní bod do věrnostní karty. Věrnostní body spotřebitel nalepí do věrnostní karty. Věrnostní karta je 

k dispozici u pokladen, na Informacích a u vystaveného věrnostního zboží v prodejnách Kaufland. Kartu si také 

spotřebitel může stáhnout na www.kulisacinahlavu.cz. 

 

Za nasbírané věrnostní body má spotřebitel možnost vybrat si z nabídky věrnostních produktů Kulišáci za 

sníženou věrnostní cenu (dle vybraného produktu sleva až 70 % oproti doporučené prodejní ceně). Po nasbírání 

požadovaného počtu bodů spotřebitel předloží svou kartu (či pouze její část s nalepenými věrnostními body) u 

pokladny společně s odpovídajícím produktem Kulišáci z věrnostní nabídky.  

 

V případě prodlevy s dodávkou věrnostních produktů Kulišáci bude s touto skutečností spotřebitel v případě 

projevení zájmu o nákup věrnostních produktů seznámen. V takovém případě má spotřebitel možnost se 

zaregistrovat na oddělení informací příslušného obchodního domu, které jej po dostupnosti věrnostních produktů 

bude kontaktovat dle jeho instrukcí. 

 

1. Do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota zakoupených cigaret, tabákových výrobků a jiných 

kuřáckých pomůcek.  

2. Spotřebitel si může výrobky z věrnostního programu zakoupit i samostatně bez zapojení se do věrnostní 

akce, a to za původní cenu 499 Kč za kus, avšak jen během trvání věrnostní akce. 

3. Věrnostní body za své nákupy může spotřebitel sbírat v období od 6.4.2022 do vyčerpání zásob, 

nejpozději však do 31.5.2022 (včetně), uplatnit je za výměnu zboží je možné až do 31.5.2022.  

Fotokopie věrnostních bodů či zničené body nebudou akceptovány. Nákup věrnostních produktů je 



možný pouze ve výše uvedeném období za předpokladu, že nedojde k vyčerpání zásob produktů 

Kulišáci. V případě vyčerpání zásob produktů bude pro tyto Věrnostní program Kulišáci ukončen. 

4. Věrnostní body nemohou být vyměněny za hotovost. 

5. Internetovou stránku www.kulisacinahlavu.cz (dále jen „webstránka“), jejímž prostřednictvím se 

uskutečňují podpůrné aktivity k věrnostní akci (QR kód s možností stažení aplikace). provozuje 

pořadatel akce. Webstránka  www.kulisacinahlavu.cz bude dostupná po dobu trvání věrnostní akce. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pravidla této věrnostní akce jsou k dispozici na internetové adrese na webstránce 

www.kulisacinahlavu.cz nebo v sídle pořadatele věrnostní akce.  

2. Zapojením se do věrnostní akce vyjadřují účastníci akce svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracováním 

osobních údajů. 

3. V případě zájmu o bližší informace týkající se věrnostní akce mohou účastníci volat na zákaznickou linku 

pořadatele 800 165 894 ve všední den v čase od 08:00 hodin do 20:00 hodin nebo využít kontaktní 

formulář na www.kaufland.cz. 

4. Pořadatel věrnostní akce si vyhrazuje právo na jakékoliv organizační změny a právo kdykoliv akci bez 

náhrady zkrátit, přerušit nebo ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit statut akce. Změny 

statutu, resp. aktualizované úplné znění pravidel věrnostní akce (statut se zapracovanými doplněními), 

zveřejní pořadatel stejným způsobem jako původní statut.  

5. Kaufland si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto věrnostní akci, a to kdykoliv 

v průběhu trvání věrnostní akce. 

6. Poskytne-li spotřebitel   v rámci Věrnostního programu Kulišáci své osobní údaje, bere na vědomí a 

výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové 

databázi, a to po dobu 1 roku od ukončení Věrnostního programu. Spotřebitel dále bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že pořadatel shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje v rámci Věrnostního programu 

Kulišáci, s čímž vyslovil svůj souhlas a přijetím jeho podmínek. Spotřebitel bere na vědomí, že poskytnutí 

údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Spotřebitel má právo 

bezplatně obdržet na základě žádosti v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 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) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy 

ohledně jeho osoby. Kromě toho má spotřebitel za splnění podmínek stanovených zákonem právo na 

opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, a 

dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Dále má spotřebitel právo na podání stížnosti u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 

7. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů 

zpracovatelů z pověření pořadatele, kteří se podílí na zpracování osobních údajů spotřebitelů a dále kteří 

zajišťují pro pořadatele vyrozumění spotřebitelů o možnosti odebrání věrnostních produktů. Zpracovatel 

je pořadatelem vždy pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s čl. 28 GDPR. Spotřebitel vyjadřuje 

v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených. 

http://www.kulisacinahlavu.cz/


 
              Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR: 
              Kaufland Česká republika v.o.s. 
              se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 
              IČ 25110161 
              zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, A 20184 
             Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: oou@kaufland.cz 

 

mailto:oou@kaufland.cz

