
Pravidla „Speciální nabídky – Ceny mají prázdniny“ 

Akce „Ceny mají prázdniny“ nabízí obchodním partnerům možnost koupit si výrobky značky 

WIŚNIOWSKI uvedené v § 3 odstavec 4 za zvýhodněných podmínek.  

§ 1. Obecná ustanovení

1. Organizátorem této speciální nabídky je společnost WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. se sídlem

Wielogłowy 153 (33-311), Polsko zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného

Oblastním soudem pro Krakov Centrum, XII. hospodářské oddělení v Krakově pod číslem KRS

0000431405, DIČ: 734-35-13-091, identifikační číslo REGON: 122453276 (dále jen „Organizátor“).

2. Tato speciální nabídka není loterií ve smyslu polského zákona ze dne 19. listopadu 2009 o hazardních

hrách.

3. Zvláštní nabídka je pořádána na území Polské republiky, Slovenska a Česka.

4. Tato speciální nabídka se vztahuje na objednávky obchodních partnerů v období od 24. ledna 2022 do

25. února 2022.

5. Pro potřeby těchto Pravidel byly stanoveny následující definice:

Speciální nabídka: zvýhodněný prodej vybraných výrobků značky WIŚNIOWSKI, které jsou uvedeny 

v § 3 odst. 4 těchto Podmínek.  

Obchodní místo: prodejní místo obchodního partnera, které se nachází na území Polské republiky, 

Slovenska nebo České republiky.  

Obchodní partner: fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, 

která podniká na území Polské republiky, Slovenska nebo České republiky, přímo či nepřímo 

spolupracuje se společností WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. a vyjádřila vůli účastnit se speciální nabídky, 

a v tomto rozsahu se seznámila s obsahem těchto Pravidel, souhlasila s jejich ustanoveními a splnila 

všechny v nich vymezené podmínky.  

Výrobky: výrobky, které objednává obchodní partner a které jsou uvedeny v § 3 odst. 4 těchto Pravidel. 

§ 2. Podmínky využití speciální nabídky

1. Speciální nabídka je určena obchodním partnerům, kteří v okamžiku její platnosti splňují následující

podmínky:

a) spolupracují přímo či nepřímo se společností WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.,

b) podnikají na území Polské republiky, Slovenska nebo České republiky,

c) mají plnou způsobilost k právním úkonům,

d) objednají vybraný výrobek značky WIŚNIOWSKI, na který se vztahuje akční nabídka,

e) nejsou v prodlení s platbami vůči společnosti WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.,



f) výrobky, na které se vztahuje Speciální nabídka, budou objednávány způsobem, který je závazný

u Organizátora.

2. Účast na Speciální nabídce je zcela dobrovolná.

3. Organizátor si vyhrazuje právo zablokovat možnost objednávání výrobků, pokud obchodní partner

nedodržuje tato Pravidla nebo nesplňuje podmínky v nich vymezené, případně v jiných opodstatněných

případech. Definitivní rozhodnutí v této oblasti přijímá ředitel prodeje Organizátora.

§ 3. Zásady nabídky

1. Speciální nabídku může využít každý obchodní partner, který v období od 24. ledna 2022 do 25. února 
2022 objedná výrobky značky WIŚNIOWSKI uvedené v § 3 odst. 4 těchto pravidel.

2. Objednávky s datem dřívějším než 24. ledna 2022 nebo pozdějším než 25. února 2021 nebudou ve 
speciální nabídce zohledněny.

3. Speciální nabídka se vztahuje výhradně na výrobky, které budou koupeny v obchodních místech.

4. Pravidla využití speciální nabídky: Zákazník při objednání terasových dveří PRIMO HST-82 libovolné 
barvy může obdržet doplňkovou slevu ve výši 333 EUR z katalogové ceny na každý kus dveří,

o kterou bude snížena jejich cena.

5. K výše uvedeným cenám je nutné připočíst daň z přidané hodnoty podle platné sazby.

§ 4. Reklamace

1. Reklamace týkající se průběhu Speciální nabídky mohou být podávány osobně nebo písemně

na adresu Organizátora uvedenou v § 1 odst. 1 těchto Pravidel nebo prostřednictvím elektronické pošty

na následující adresu: promocja@wisniowski.pl do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne vzniku důvodu pro

reklamaci, v předmětu uveďte „Zimní speciální nabídka“.

2. Posuzovány budou výhradně reklamace podané ve výše uvedené lhůtě.

3. Reklamace musí obsahovat přesné údaje reklamujícího a popis reklamované skutečnosti, včetně

zdůvodnění.

4. Organizátor posoudí reklamaci do 14 dnů ode dne jejího podání.

5. Výsledek reklamace bude oznámen reklamujícímu písemně doporučeným dopisem na adresu

reklamujícího uvedenou v reklamaci.

§ 5. Osobní údaje
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1. Správcem osobních údajů obchodních partnerů je společnost WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 

se sídlem Wielogłowy 153 (33-311), Polsko, která za účelem realizace speciální nabídky může svěřit 

Organizátorovi zpracování osobních údajů v režimu čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR. 

2. Osobní údaje obchodních partnerů budou zpracovávány správcem osobních údajů za dodržení 

podmínek uvedených v GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A REDY /EU/ č. 2016/679)   

výhradně za účelem realizace aktivit souvisejících s pořádanou speciální nabídkou „Ceny mají 

prázdniny“. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí není možné se 

speciální nabídky zúčastnit. Každý obchodní partner má právo nahlédnout do svých osobních údajů a 

také je může upravovat. Osobní údaje budou správcem uchovávány pouze po dobu, kterou vyžadují 

platné právní předpisy, a po jejím uplynutí budou odstraněny. Informujeme, že v souladu s ustanoveními 

GDPR mají obchodní partneři právo: na přístup k osobním údajům a obdržet kopii osobních údajů, které 

jsou zpracovávány, právo na opravu svých nesprávných osobních údajů, právo požádat o smazání 

osobních údajů (právo být zapomenut), pokud se vyskytnou okolnosti dle čl. 17 GDPR, právo požádat o 

omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, právo podat námitku proti 

zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, právo na přenesení poskytnutých 

osobních údajů, které jsou zpracovávány automatizovaným způsobem.  

3. Pro další informace související s ochranou osobních údajů nebo pro uplatnění práv, která máte, 

kontaktujte: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tel.: + 48 18 44 77 111, e-mail: iod@wisniowski.pl 

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. se sídlem na adrese: Wielogłowy 153, PL 33-311 Wielogłowy. 

§ 6. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla jsou přístupná v sídle Organizátora. Jsou také dostupná na následujících internetových 

stránkách www.wisniowski.pl/promocja, ze které jej lze stáhnout a uložit ve formátu PDF na koncovém 

zařízení uživatele. Pravidla speciální nabídky je také možné získat na základě písemné žádosti zaslané 

na adresu Organizátora uvedenou v § 1 odst. 1 nebo na e-mailovou adresu: promocja@wisniowski.pl 

písemná žádost.  

2. V rámci speciální nabídky může Organizátor pro účely, jež souvisí s touto nabídkou, zasílat 

na e-mailovou adresu uvedenou obchodním partnerem průběžné informace, které se týkají jeho účasti 

v této speciální nabídce.  

3. Veškeré připomínky, které se týkají účasti ve speciální nabídce, je možné posílat na adresu uvedenou 

v § 1 odst. 1 těchto pravidel nebo e-mailem na následující adresu s poznámkou: Speciální nabídka „Ceny 

mají prázdniny” WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., se sídlem Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, Polsko.  

4. Tato pravidla mohou být změněna pouze takovým způsobem, který nebude měnit práva a povinnosti 

obchodních partnerů tak, aby byly méně výhodné, než je uvedeno výše.  
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