Pravidlá facebookových a instagramových súťaží
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky facebookových a instagramových
súťaží na profiloch Cemio Kamzík SK (https://www.facebook.com/Cemio-Kamzik-SK108424051920971) a cemiokamzik_sk (https://www.instagram.com/cemiokamzik_sk/).
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedených
súťaží vo vzťahu ku spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu
byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
1. Vyhlasovateľ súťaže
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., so
sídlom Galanta, Zoltána Kodálya 769/29, IČO: 36 248 835, IČ DPH: SK2020194374 ,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13428/T
(ďalej len „vyhlasovateľ“).
1.2. Organizátorom súťaže je spoločnosť LCG New Media, s. r. o., so sídlom Pernerova
659/31a, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 05950660, zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu Praha, spis. zn. C 273595 (ďalej len „organizátor“).
2. Miesto konania a doba trvania súťaže
2.1. Súťaže sa uskutočnia na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2022 (ďalej len
„doba trvania súťaže“).
3. Účasť v súťaži
3.1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou
spôsobilosťou na právne úkony a s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky.
3.2. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci pod svojím vlastným facebookovým, resp.
instagramovým profilom. Súťažiaci musí byť užívateľom sociálnej siete Facebook, resp.
Instagram a musí mať počas celej doby konania súťaže aktívny svoj facebookový, resp.
instagramový profil. Súčasne musí splniť pravidlá súťaže (ďalej len „účastníci“). Účastníci
musia spĺňať všetky pravidlá používania siete Facebook a Instagram uvedené na
https://www.facebook.com/policies a https://help.instagram.com/581066165581870.
3.3. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora a osoby im
blízke v zmysle §116 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4. Priebeh súťaže
4.1. Účastník sa do súťaže zapojí tak, že v určenom termíne splní úlohu uvedenú na
instagramovom https://www.instagram.com/cemiokamzik_sk/ či facebookovom profile
https://www.facebook.com/Cemio-Kamzik-SK-108424051920971. Termín splnenia ako aj
prípadné ďalšie podmienky účasti v súťaži budú vždy uvedené spolu so zverejnením
súťažnej úlohy.
4.2. Ak má súťažná úloha a/alebo akákoľvek jej zložka a/alebo časť povahu tvorivej
činnosti a/alebo povahu výsledku, výstupu a/alebo akéhokoľvek záznamu tvorivej
činnosti (napr. text, fotografia), táto súťažná úloha a/alebo každá takáto jeho zložka
a/alebo časť musí byť prejavom a/alebo výsledkom vlastnej samostatnej tvorivej

činnosti súťažiaceho, ktorý danú súťažnú úlohu uskutočňuje, a/alebo tento súťažiaci
musí k danej súťažnej úlohe a/alebo ku každej takejto jeho zložke a/alebo časti
disponovať všetkými právami a súhlasmi v rozsahu nevyhnutnom pre udelenie všetkých
práv a súhlasov podľa týchto pravidiel.
5. Výhry, určenie výhercov, podmienky získania výhry
5.1. Výhry v súťaži sa vždy uvádzajú spolu s vyhlásením súťaže na facebookovom alebo
instagramovom profile.
5.2. Účastník súťaže si nemôže nárokovať inú výhru okrem tej, ktorá mu bude vydaná.
Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti alebo výmenou za tovar. Výhry budú
odoslané po skončení súťaže v čo najkratšom možnom čase.
5.3. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom organizátora alebo
vyhlasovateľa alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takej osobe nebude
odovzdaná.
5.4. Výhra v súťaži nebude odovzdaná ani v prípade, že vyhlasovateľ alebo organizátor
zistí podvodné, resp. nečestné konanie zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby,
ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru, prípadne bude mať oprávnené
podozrenie na spáchanie takého konania.
5.5. Výherca súťaže bude určený spôsobom, ktorý bude oznámený pri vyhlásení súťaže.
6. Kontaktovanie výhercov
6.1. Ak nie je uvedené inak, bude meno výhercu (resp. výhercov) oznámené na
instagramovom https://www.instagram.com/cemiokamzik_sk/ či facebookovom profile
https://www.facebook.com/Cemio-Kamzik-SK-108424051920971 do 5 pracovných dní od
ich určenia. Zároveň bude výhercovi odoslaná informačná správa prostredníctvom
súkromnej správy.
6.2. Výherca je povinný do 4 dní od odoslania informačnej správy vyhlasovateľom zaslať
vyhlasovateľovi svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, mobilný telefónny
kontakt a e-mail) pomocou odpovede na informačnú správu vyhlasovateľa. Ak výherca
nedodá kontaktné údaje v stanovenej lehote, výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa.
6.3. V prípade, že sa vyhlasovateľovi nepodarí výhercu kontaktovať, prípadne sa mu
nepodarí výhru odovzdať podľa ustanovenia týchto pravidiel, nárok výhercu na získanie
výhry zaniká a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa. V takom prípade si vyhlasovateľ
vyhradzuje právo vybrať nového výhercu alebo si výhru ponechať.
7. Všeobecné ustanovenia
7.1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa
tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
7.2. Do súťaže nebudú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnili úlohu po termíne ukončenia
súťaže.

7.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo
kedykoľvek počas trvania súťaže pozmeniť jej pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez
udania dôvodu. Zmena podmienok súťaže bude vyhlásená na facebookovom profile
https://www.facebook.com/Cemio-Kamzi-SK-108424051920971 resp.
https://www.instagram.com/cemiokamzik_sk/. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou
cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca účastník nárok na výhru.
7.4. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor neručia za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo
poškodenie výhry, ktorá bola zaslaná poštou či iným spôsobom. V prípade straty,
nedoručenia, omeškania nebo poškodenia výhry v súťaži začne vyhlasovateľ na písomnú
žiadosť výhercu so zasielateľom reklamačné konanie.
7.5. Vyhlasovateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s účasťou na akcii či s používaním výher. Nebezpečenstvo škody na
výhre prechádza na výhercu momentom odovzdania výhry výhercovi. Výhru nie je
možné reklamovať.
8. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej
sociálnej sieti Instagram či Facebook. Účastník súťaže je oboznámený s tým, že poskytuje
svoje informácie vyhlasovateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram či
Facebook. Účastník súťaže zároveň berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že
elektronická sociálna sieť Facebook ani Instagram nie je zodpovedná za realizáciu ani
organizáciu súťaže. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou
musia byť adresované organizátorovi, príp. vyhlasovateľovi súťaže, nie elektronickej
sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.
9. Ochrana osobných údajov, licencia
9.1. S účasťou v súťaži je spojené spracovanie osobných údajov.
9.2. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Green-Swan Pharmaceuticals SR,
s.r.o., so sídlom Galanta, Zoltána Kodálya 769/29, IČO: 36 248 835, IČ DPH:
SK2020194374 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 13428/T.
9.3. Poskytnutie osobných údajov účastníka je dobrovoľné, no ich spracovanie v rozsahu
meno a priezvisko (prezývka), ktoré budú uvedené na instagramovom či facebookovom
profile účastníka, a ďalej splnenie súťažnej úlohy účastníka a ďalšie údaje podľa týchto
pravidiel, je nevyhnutné pre účely účasti v tejto súťaži. Právnym základom na
spracovanie osobných údajov účastníka je plnenie zmluvného vzťahu, ktorý vzniká na
základe splnenia súťažnej úlohy podľa zadania, čo sa považuje za ponuku na uzatvorenie
zmluvy medzi žiadateľom o zapojenie sa do súťaže „Cemio Kamzík SK“ a vyhlasovateľom.
Osobné údaje účastníka budú spracované len s cieľom zabezpečenia jeho účasti v súťaži
a vyhodnotenia výsledkov súťaže.
9.4. Ak sa účastník stane výhercom súťaže, s cieľom kontaktovania výhercu a odovzdania
výhry budú spracovávané aj jeho nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa,
vek, telefonický kontakt a e-mail.

9.5. Osobné údaje účastníka budú spracované automatizovane v elektronickej databáze
prostriedkami výpočtovej techniky.
9.6. Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov:
spoločnosť LCG New Media, s. r. o., so sídlom Pernerova 659/31a, Praha 8 - Karlín, PSČ
186 00, IČO: 05950660, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu Praha, spis. zn.
C 273595, ktorá je zároveň príjemcom osobných údajov účastníka.
9.7. Osobné údaje účastníka, uvedené v bode 9.3., budú spracovávané len počas trvania
súťaže. Ak sa účastník súťaže stane výhercom, budú jeho osobné údaje podľa bodu 9.4.
spracovávané v čase nevyhnutne nutnom na odovzdanie výhry a podľa bodu 9.5. v
priebehu 2 rokov v súlade so zákonnou požiadavkou na sledovateľnosť prípravku.
9.8. Účastník má nasledujúce práva:
l

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sú o ňom spracovávané, na ich opravu,
vymazanie či obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu osobných
údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

l

Ak sa účastník domnieva, že sú jeho údaje spracovávané v rozpore s ochranou
jeho súkromného a osobného života alebo so zákonom, najmä ak sú údaje nepresné
vzhľadom na účel ich spracovania, môže požiadať prevádzkovateľa (tzn. vyhlasovateľa)
alebo sprostredkovateľa (tzn. organizátora) o vysvetlenie a nápravu takého stavu (najmä
blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou). Chybný stav bude okamžite
odstránený.

l

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, resp. návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.
9.9. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov a/alebo
súhlasu účastníka, tiež v prípade, že sa účastník rozhodne uplatniť svoje práva, môže
kontaktovať správcu prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov Green-Swan
Pharmaceuticals SR, s.r.o., so sídlom Galanta, Zoltána Kodálya 769/29, Slovenská
republika, e-mailová adresa: eshop@gsklub.sk.
9.10. Svojou účasťou na akcii udeľuje účastník vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením jeho
mena, prípadne aj fotografie a všetkých ním poskytnutých materiálov v tlačených,
prípadne elektronických médiách alebo v inej tlači vydávanej vyhlasovateľom v súvislosti
s uvedením zoznamu výhercov.
10.1 Ak má súťažný úkon (napr. plnenie súťažnej úlohy) a/alebo akákoľvek jeho
zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu diela v zmysle zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (inde len „dielo“ a „autorský zákon“),
účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný
súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí)
spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia
podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len „Licencia“). Vyhlasovateľ je
v zmysle udeľovanej Licencie oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela,
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho

práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie diela verejnosti, spracovanie
diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského
zákona, uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo
rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela a/alebo verejným prenosom diela.
Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná (nevýhradná
licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený
najviac v rozsahu udelenej Licencie udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo
postúpiť Licenciu na tretiu osobu, s čím súťažiaci uskutočnením súťažného úkonu
udeľuje svoj predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto súťažiaci súhlasí s tým, že udelením
sublicencie ani postúpením Licencie na tretiu osobu, nevzniká súťažiacemu nárok na
akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo (vrátane
akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať
a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu dielu (vrátane akýchkoľvek jeho
zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou
kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný túto Licenciu využiť.
10.2 Ak má súťažný úkon (napr. plnenie súťažnej úlohy) a/alebo akákoľvek jeho
zložka a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu umeleckého výkonu
výkonného umelca a/alebo záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca v zmysle
autorského zákona (ďalej len „záznam“), účastník súťaže uskutočnením súťažného
úkonu udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho použitie (vrátane
akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä
každým a všetkými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 97 ods. 3 autorského zákona
(ďalej len „Súhlas“). Vyhlasovateľ je v zmysle udeľovaného Súhlasu oprávnený najmä na
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu, verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho
rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním,
sprístupňovanie záznamu verejnosti, spracovanie záznamu, spojenie záznamu s iným
dielom, zaradenie záznamu do databázy podľa § 131 autorského zákona, uvedenie
záznamu na verejnosti verejným vystavením originálu záznamu alebo rozmnoženiny
záznamu, verejným vykonaním záznamu a/alebo verejným prenosom záznamu. Súhlas
sa udeľuje bezodplatne. Súhlas sa udeľuje ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez
územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený najviac v
rozsahu udeleného Súhlasu udeľovať tretím osobám sublicenciu a/alebo postúpiť
Súhlas na tretiu osobu, s čím súťažiaci uskutočnením súťažného úkonu udeľuje svoj
predchádzajúci súhlas. Zároveň týmto súťažiaci súhlasí s tým, že udelením sublicencie
ani postúpením Súhlasu (licencie) na tretiu osobu, nevzniká súťažiacemu nárok na
akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Vyhlasovateľ je oprávnený záznam (vrátane
akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať
a verejne šíriť. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu záznamu (vrátane akýchkoľvek jeho
zložiek a/alebo častí) vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou
kolektívnej správy práv. Vyhlasovateľ nie je povinný tento Súhlas (licenciu) využiť.
10.3 Ak má súťažný úkon (napr. plnenie súťažnej úlohy) a/alebo akákoľvek jeho zložka
a/alebo časť (napr. text, fotografia a pod.) povahu zložky osobnostných práv a/alebo jej
záznamu (napr. záznamu podobizne, prejavov osobnej povahy fyzickej osoby a pod.) v
zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (inde len „občiansky
zákonník“), účastník súťaže uskutočnením súťažného úkonu udeľuje vyhlasovateľovi
súhlas v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 občianskeho zákonníka na jeho použitie
(vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) spôsobom podľa uváženia

vyhlasovateľa a v rozsahu totožnom s rozsahom Licencie a Súhlasu podľa bodov 10.1 a
10.2 týchto pravidiel. Vyhlasovateľ nie je povinný súhlas podľa tohto bodu pravidiel
využiť.

V Galante, dňa 10.6.2022

