
Pravidlá	súťaže		
„Urobme	spolu	svet	lepším	-	DARČEK	OD	NÁS	ZÍSKAVA	KAŽDÝ“		
	

1. Usporiadateľ		
	
Usporiadateľom	 súťaže	 na	 území	 Slovenskej	 republiky	 je	 spoločnosť	 GREEN	 -	 SWAN	
PHARMACEUTICALS	 SR,	 s.r.o.,	 so	 sídlom	 Zoltána	 Kodálya	 769/29,	 924	 01	 Galanta,	 IČO:	 36248835.	
Spoločnosť	je	zapísaná	v	Obchodnom	registri	Okresného	súdu	Trnava,	oddiel	Sro,	vložka	13428/T	(ďalej	
len	„usporiadateľ"	alebo	„správca“	pre	oblasť	ochrany	osobných	údajov).		
	

2. Názov	súťaže		
	
Urobme	spolu	svet	lepším	-	DARČEK	OD	NÁS	ZÍSKAVA	KAŽDÝ	(ďalej	len	"súťaž").		
	

3. Trvanie	súťaže		
	
Súťaž	prebieha	od	1.	11.	2022	0:00	do	31.	1.	2023	23:59	(ďalej	len	„súťažný	čas“).	
	

4. Podmienky	účasti		
	
Účastníkom	súťaže	sa	môže	stať	 iba	plnoletá	 fyzická	osoba,	ktorá	dosiahla	vek	minimálne	18	 rokov	
najneskôr	 v	 deň	 predchádzajúci	 dňu	 jej	 registrácie	 do	 súťaže,	 s	 doručovacou	 adresou	 v	 Slovenskej	
republike	alebo	v	Českej	republike	(ďalej	len	"účastník"	alebo	"súťažiaci").	Súťaže	sa	nemôžu	zúčastniť	
osoby,	ktoré	sú	v	pracovnom	alebo	inom	obdobnom	pomere	k	usporiadateľovi.		
	

5. Zapojenie	do	súťaže			
	

a) s	unikátnym	kódom	zo	súťažného	balenia	produktov	GS	
Spotrebiteľ	sa	do	súťaže	zapojí	tak,	že	v	súťažnom	čase	riadne	vyplní	elektronický	registračný	formulár	
na	 internetovej	adrese	https://www.darujemgs.sk/	vrátane	unikátneho	kódu	zo	súťažného	balenia	
produktov	GS*.	Unikátny	kód	je	umiestnený	na	vnútornej	strane	súťažných	balení.	V	rámci	registrácie	
vyberá	 spotrebiteľ	 aj	 domov	 pre	 seniorov,	 do	 ktorého	 pošle	 usporiadateľ	mesačnú	 kúru	 prípravku	
Vitamín	 C	 250	 mg	 so	 šípkami	 .	 Obratom	 sa	 spotrebiteľovi	 zobrazí	 výhra	 a	 tiež	 dostane	 email	 s	
informáciou	o	výhre	podľa	bodu	6	a)	týchto	pravidiel.	
	

b) bez	unikátneho	kódu	zo	súťažného	balenia	produktov	GS	
Alternatívne	 sa	 spotrebiteľ	 do	 súťaže	 zapojí	 tak,	 že	 v	 súťažnom	 čase	 riadne	 vyplní	 elektronický	
registračný	formulár	na	internetovej	adrese	https://www.darujemgs.sk/	bez	unikátneho	kódu	a		
v	 rámci	 registrácie	 vyberie	 iba	 domov	 pre	 seniorov,	 do	 ktorého	 pošle	 usporiadateľ	 mesačnú	 kúru	
prípravku	Vitamín	C	250	mg	so	šípkami	 .	Obratom	spotrebiteľ	obdrží	výhru	–	poukaz	v	hodnote	6	€	
podľa	bodu	6	b)	týchto	pravidiel.	
	
	
	
*	Súťažnými	baleniami	sú	nižšie	uvedené	balenia	produktov	GS	(ďalej	„súťažné	balenia“).	
GS	Condro	Diamant	limitovaná	edícia	100+50	tabliet	
GS	Extra	Strong	Multivitamín	limitovaná	edícia	60+60	tabliet	
GS	Extra	Strong	Multivitamín	50+	limitovaná	edícia	60+30	tabliet	
GS	Extra	Strong	Multivitamín	65+	limitovaná	edícia	60+30	tabliet	
GS	Ginkgo	60	Premium	limitovaná	edícia	60+30	tabliet	
GS	Koenzým	Q10	Premium	limitovaná	edícia	45+45	kapsúl	
GS	Omega	Citrus	s	vitamínom	D3	limitovaná	edícia	100+50	kapsúl	



GS	Vápnik,	Horčík,	Zinok	limitovaná	edícia	100+30	tabliet	
GS	Vitamín	C	so	šípkami	500	limitovaná	edícia	100+20	tabliet	
GS	Vitamín	C	so	šípkami	1000	limitovaná	edícia	100+20	tabliet	
GS	Eladen	premium	limitovaná	edícia	60+30	kapsúl		
GS	Extra	Strong	Vitamín	D3	2000	IU	limitovaná	edícia	90	kapsúl	
	

6. Ceny		
	

a) pre	účastníkov,	ktorí	sa	registrujú	s	unikátnym	kódom	
10x	Poukaz	v	hodnote	200€	na	nákup	na	Alza.sk	
1000x	Ročná	kúra	prípravku,	ktorý	ste	si	kúpili.	
Poukaz	v	hodnote	8	€	na	nákup	na	e-shope	www.gsklub.sk		
	

b) pre	účastníkov,	ktorí	sa	registrujú	bez	unikátneho	kódu	
Poukaz	v	hodnote	6	€	na	nákup	na	e-shope	www.gsklub.sk		
	
Súťaž	prebieha	zároveň	v	Českej	a	Slovenskej	republike.	Počet	výhier	je	spoločný	pre	obe	krajiny	a	pre	
jednotlivé	krajiny	nie	je	vopred	stanovené	množstvo	výhier.	Súťažné	vstupy	z	oboch	krajín	z	hľadiska	
prideľovania	výhier	sú	rovnocenné.		
	

7. Oznámenie	a	odovzdanie	výhier		
	
Oznámenie	 o	 výhre	 sa	 zobrazí	 po	 riadnej	 registrácii	 a	 výbere	 domova	 pre	 seniorov	 na	 stránkach	
www.darujemgs.sk	 a	 výherca	 ho	 dostane	 tiež	 e-mailom	 na	 adresu	 uvedenú	 pri	 registrácii	 na	
www.darujemgs.sk.	
	
Poukaz	v	hodnote	200€	na	nákup	na	Alza.sk	
Výhercom	poukazu	na	nákup	na	Alza.sk	bude	poukaz	poslaný	do	31.	3.	2023	a	to	poštou	na	adresu	
uvedenú	pri	registrácii	do	súťaže.	
	
Ročná	kúra	
Ročná	kúra	bude	výhercom	poslaná	do	31.	3.	2022	a	to	poštou	/	iným	dopravcom	na	adresu	uvedenú	
pri	registrácii	do	súťaže.	
	
Poukaz	na	nákup	na	e-shope	www.gsklub.sk	
Výhercom	poukazov	na	nákup	širokého	sortimentu	prípravkov	na	e-shope	www.gsklub.sk	v	hodnote	6	
€	 a	 8	 €	 budú	 tieto	 poukazy	 poslané	 elektronicky	 do	 31.	 3.	 2022.	 Poukaz	 je	možné	 uplatniť	 podľa	
nasledujúcich	 pravidiel.	 Hodnotu	 poukazu	 je	 potrebné	 uplatniť	 v	 rámci	 jedného	 nákupu	
uskutočneného	najneskôr	do	31.	7.	2023.	Minimálna	hodnota	nákupu	pre	uplatnenie	poukazu	je	20	€.	
Výmena	poukazu	ani	jeho	časti	za	peniaze	alebo	iné	plnenie	nie	je	možná.	Poukazy	sa	nesčítajú.	
	

8. Súhlas	s	pravidlami	a	ochrana	osobných	údajov		
	
Odoslaním	 elektronického	 formulára	 vyjadruje	 účastník	 súťaže	 dobrovoľne	 svoj	 výslovný	 súhlas	 s	
pravidlami	súťaže	a	súčasne	dáva	svoj	výslovný	súhlas	usporiadateľovi:		
-	s	prípadným	zverejnením	svojich	osobných	údajov	v	rozsahu	meno,	priezvisko	a	bydlisko	(len	mesto	
a	obec)	na	výhernej	listine	spôsobom	určených	usporiadateľom,	najmä	v	hromadných	oznamovacích	
prostriedkoch,	vrátane	internetu;		
-	 s	 bezplatným	uverejnením	podobizne	 a	 obrazového	 či	 zvukového	 záznamu	 výhercu	 z	 odovzdania	
výhry	v	oznamovacích	prostriedkoch	(vrátane	internetu)	a	v	propagačných	materiáloch	usporiadateľa	
spôsobom	a	v	rozsahu	obvyklom	pre	daný	typ	súťaže	určeným	usporiadateľom.		
	



Zapojením	 sa	 do	 súťaže	 vyjadruje	 súťažiaci	 súhlas,	 aby	 usporiadateľ	 súťaže	 spracovával	 po	 dobu	
jedného	roka	od	skončenia	súťaže	jeho	osobné	údaje	v	rozsahu	meno,	priezvisko,	adresa	a	telefónne	
číslo	na	účely	realizácie	a	vyhodnotenia	tejto	súťaže	a,	to	všetko	v	súlade	so	zákonom	č.	122/2013	Z.	
z.,	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov,	 ako	 aj	 pre	 zasielanie	
obchodných	oznámení	prostredníctvom	elektronických	prostriedkov	podľa	zákona	č.	351/2011	Z.z.	o	
elektronických	komunikáciách	v	platnom	znení.	Usporiadateľ	bude	spracúvať	osobné	údaje	súťažiacich	
aj	na	marketingové	účely	v	rozsahu	meno,	priezvisko,	adresa	a	telefónne	číslo	počas	doby	piatich	rokov	
od	 skončenia	 súťaže	 v	 prípade,	 že	na	 tento	účel	 spracúvania	poskytli	 osobitne	 svoj	 súhlas	 (opt-in).	
Súťažiaci	zároveň	vyjadruje	súhlas	s	tým,	aby	ním	poskytnuté	osobné	údaje	boli	po	nevyhnutnú	dobu	
použité	a	spracovávané	v	plnom	rozsahu	k	vyššie	uvedeným	účelom.	Osobné	údaje	súťažiacich	nebudú	
poskytované	do	tretích	krajín.	Poskytnutie	osobných	údajov	 je	dobrovoľné.	Súťažiaci	má	právo	svoj	
súhlas	 odvolať,	 a	 to	 písomnou	 formou,	 na	 adrese	 sídla	 usporiadateľa.	Odvolanie	 súhlasu	 je	 účinné	
okamihom	 jeho	 doručenia	 usporiadateľovi	 a	 ak	 dôjde	 k	 nemu	 pred	 ukončením	 súťaže,	 je	 jeho	
následkom	vylúčenie	súťažiaceho	zo	súťaže,	vrátane	straty	nároku	na	výhru,	ak	bolo	odvolanie	súhlasu	
doručené	usporiadateľovi	pred	jej	doručením	súťažiacemu,	resp.	výhercovi.	Súťažiaci	má	ďalej	práva	
podľa	§	28	zákona	č.	122/2013	Z.z.,	tj.	najmä	právo	prístupu	k	údajom,	ktoré	sa	ho	týkajú,	a	právo	ich	
opraviť,	 zablokovať	 alebo	 požadovať	 ich	 likvidáciu,	 ako	 aj	 právo	 na	 ospravedlnenie,	 peňažné	
zadosťučinenie	alebo	peňažnú	náhradu,	ak	bolo	konaním	usporiadateľa	porušené	právo	subjektu	na	
ľudskú	dôstojnosť,	osobnú	česť,	dobrú	povesť	či	právo	na	ochranu	mena.		
	

9. Ďalšie	dôležité	podmienky	súťaže		
	
Súťažiaci	podľa	bodu	5	a)	sa	môžu	zapojiť	opakovane	do	vyčerpania	všetkých	unikátnych	kódov,	ktoré	
účastník	získa	nákupom	súťažných	balení	GS	a	zvyšovať	tak	svoju	šancu	na	výhru.	Súťažiaci	podľa	bodu	
5	 b),	 teda	 registrovaný	 bez	 unikátneho	 kódu,	 sa	 môže	 zapojiť	 iba	 raz.	 Usporiadateľ	 je	 oprávnený	
požadovať	doloženie	všetkých	súťažných	balení	s	kódmi,	s	ktorými	sa	do	súťaže	zapojil.	Účasť	v	súťaži,	
ani	 výhry	 nie	 je	 právne	 vymáhateľná.	 Účastníci	 nemajú	 nárok	 na	 žiadne	 iné	 plnenia	 zo	 strany	
usporiadateľa,	než	sú	uvedené	v	týchto	pravidlách.		
O	 akýchkoľvek	 reklamáciách	 či	 námietkach	 rozhoduje	 s	 konečnou	 platnosťou	 usporiadateľ.	
Usporiadateľ	si	vyhradzuje	právo	bez	náhrady	zmeniť	dobu	trvania	súťaže,	súťaž	odložiť,	prerušiť	alebo	
zrušiť	či	 jednostranne	zmeniť	alebo	doplniť	 jej	pravidlá	po	celú	dobu	 jej	 trvania,	a	to	tak,	že	zmenu	
vyhlási	 na	 webových	 stránkach	 www.darujemgs.sk	 alebo	 www.darujigs.cz,	 kde	 sú	 tak	 k	 dispozícii	
platné	a	úplné	pravidlá.		
Usporiadateľ	 súťaže	 je	 oprávnený	 kontrolovať	 splnenie	 všetkých	 podmienok	 pre	 účasť	 v	 súťaži	 a	 v	
prípade	sporu	posúdiť	a	s	konečnou	platnosťou	rozhodnúť	o	akejkoľvek	otázke	spojenej	so	súťažou.	
Usporiadateľ	má	právo	vylúčiť	ktoréhokoľvek	z	účastníkov	zo	súťaže	v	prípade,	že	by	takýto	účastník	
porušoval	 pravidlá,	 a	 to	 bez	 nároku	 na	 náhradu	 nákladov	 či	 škody,	 ktorá	 by	 vylúčením	 mohla	
účastníkovi	 vzniknúť.	 Prípadné	 námietky	 proti	 priebehu	 súťaže	 je	 možné	 usporiadateľovi	 zaslať	
písomne	na	poštovú	adresu	uvedenú	v	týchto	pravidlách	do	troch	pracovných	dní	do	ukončenia	súťaže.	
Námietky	podané	neskôr	nebudú	brané	do	úvahy.	Rozhodnutie	usporiadateľa	o	námietke	je	konečné.		
Vyobrazenie	 výhier	 na	 komunikačných	materiáloch	 (letáky,	 plagáty,	webové	 stránky	 apod.)	 nemusí	
presne	odpovedať	skutočnej	podobe	výhier.		
	
	
Úplné	znenie	pravidiel	je	k	dispozícii	na	www.darujemgs.sk		
	
	

V	Galante	dňa	20.	10.	2022	


