PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „GS Condro Tipovačka“
1. POŘADATEL: Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662,
140 00 Praha 4Tel: +420 234 032100, IČ: 06680437, společnost zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
23118(dále jen „pořadatel“ nebo „správce” – pro oblast ochrany osobních
údajů).
2. NÁZEV SOUTĚŽE: „GS Condro Tipovačka“ (dále jen „soutěž“).
3. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž trvá od 5. 5. 2022 00.00.00 hod. do 12. 5. 2022
23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“).
4. MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo
konání”).
5. PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem soutěže může být pouze jakákoliv fyzická osoba, která dosáhla věku
15 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České
republice (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo jen “subjekt” –pro oblast
ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit
pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to jak s účastí v soutěži, tak s
jejími podmínkami, včetně souhlasů dle čl. 11těchto pravidel. Souhlas
zákonného zástupce musí být doložen písemně na poskytnutém formuláři.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které kdykoliv v průběhu soutěžního času
jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo
společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby,
které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou. Pokud se i přes výše
uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude
odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá další soutěžící, a to ve
smyslu čl. 9 těchto pravidel.
6. ÚČAST V SOUTĚŽI:
Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že po dobu trvání soutěže, tedy v
soutěžním čase ve smyslu těchto pravidel:
1. okomentuje facebokoový příspěvek a ve svém komentáři uvede tipovaný
výsledek a zároveň:
2. lajkne příspěvek se soutěží na Facebooku
3. stane se fanouškem facebookové stránky

7. VÝHRY: 1 x Roční kúra GS Condro DIAMANT
8. URČENÍ VÝHERCŮ: Určení výherce proběhne po skončení soutěže, a to
nejpozději do 15. 5. 2022. Vyhrává pouze jeden nejpřesnější tip, který se blíží
skutečnému výsledku. V případě shody, bude výherce vybrán losem za pomoci
softwarového řešení – generátorem náhodného čísla.
9. LOSOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ: Losování náhradníků probíhá v případě, že
vylosovaní výherci nesplňují podmínky účasti v soutěži, jak jsou uvedeny výše,
zejména v čl. 5 a 6 těchto pravidel. Losování náhradníků proběhne nejpozději
do 12 pracovních dní od losování výher dle čl. 8 těchto pravidel. Do losování
budou zařazeny všechny platné soutěžní vstupy zaslané do celé soutěže, které
doposud nevyhrály typ výhry, pro který je losován náhradník. Losování
proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení -generátoru
náhodného čísla. Náhradníkům budou rozděleny všechny výhry, které připadaly
výhercům, kteří nesplnili podmínky účasti na soutěži dle těchto pravidel.
10. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude o výhře a dalším postupu při
předání výhry informováni prostřednictvím facebookové zprávy na profilu, ze
kterého soutěžil.
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ nezpracováváme nebo jen jeden pro účel
předání výhry.
12. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
12.1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné
plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na
jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel
neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami.
12.2 Pořadatelem soutěže je Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Soutěž není
žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a
Facebook za ni neručí.

