
 

 

 
Pravidla facebookových a instagramových soutěží 
 
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky facebookových a instagramových 
soutěží na profilech GS Fit & Beauty Collagen. 
(https://www.facebook.com/GSFitBeautyCollagen/) a 
(https://www.instagram.com/gsfitbeautycollagen/)Tato pravidla jsou jediným 
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedených soutěží ve vztahu k 
spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze 
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
 
1. Vyhlašovatel soutěže  
1.1. Vyhlašovatelem soutěže je spoločnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s. 
Pod Višňovkou 1662/27, Praha 4 – Krč, 140 00, IČO: 06680437 (dále jen „vyhlašovateľ“). 
 
1.2. Organizátorem soutěže je společnost LCG New Media, s. r. o., IČO: 05950660, 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, spis. zn. C 273595 (dále jen 
„organizátor“).  
 
2. Místo konání a doba trvání soutěže 
2.1. Soutěže se uskuteční na území České republiky v průběhu roku 2022 (dále jen „doba 
trvání soutěže“).  
 
3. Účast v soutěži 
3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s plnou 
způsobilostí k právním úkonům a s trvalým pobytem a doručovací adresou na území 
České republiky.  
 
3.2. Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod svým vlastním facebookovým, resp. 
instagramovým profilem. Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě Facebook, resp. 
Instagram a musí mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový, resp. 
instagramový profil. Současně musí splnit pravidla soutěže (dále jen „účastníci“). 
Účastníci musí splnit všechna pravidla používání sítě Facebook a Instagram uvedené na 
https://www.facebook.com/policies a https://help.instagram.com/581066165581870. 
 
3.3. Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora a osoby 
jim blízké ve smyslu §116 zákona 40/1964 Sb.  Občanského zákoníku.  
 
4. Průběh soutěže  
4.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v určeném termínu splní úlohu uvedenou na 
instagramovému https://www.instagram.com/gsfitbeautycollagen/ či facebookovém 
profilu https://www.facebook.com/GSFitBeautyCollagen . Termín splnění, stejně tak 
jako případné další podmínky účasti v soutěži budou vždy uvedené spolu se zveřejněním 
soutěžní úlohy. 
 
4.2. Jestli bude mít soutěžní úloha a/nebo jakákoliv její složka a/nebo část povahu 

tvořivé činnosti a/nebo povahu výsledku, výstupu a/nebo jakéhokoliv záznamu tvořivé 

činnosti (např. text, fotografie), tato soutěžní úloha a/nebo každá taková jeho složka 

a/nebo část musí být projevem a/nebo výsledkem vlastní samostatné tvořivé činnosti 
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soutěžícího, který danou soutěžní úlohu uskutečňuje, a/nebo tento soutěžící musí k dané 

soutěžní úloze a/nebo ke každé takové jeho složce a/nebo částí disponovat všemi právy 

a souhlasy v rozsahu nevyhnutelném pro udělení všech práv a souhlasů podle těchto 

pravidel. 

 
 
5. Výhry, určené výhercům, podmínky získání výhry 
5.1. Výhry v soutěži se vždy uvádějí spolu s vyhlášením soutěže na facebookovém nebo 
instagramovém profilu.  
 
5.2. Účastník soutěže si nemůže nárokovat jinou výhru mimo té, která mu bude vydaná. 
Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti nebo výměnou za výrobek. Výhry 
budou odeslané po skončení soutěže v co nejkratším možném čase.  
 
5.3. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora nebo 
vyhlašovatele nebo osoba jim blízka, výhra není platná a takové osobě nebude 
odevzdaná.  
 
5.4. Výhra v soutěži nebude odevzdaná ani v případě, že vyhlašovatel nebo organizátor 
zjistí podvodné, resp. nečestné konání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, 
která dopomohla danému účastníkovi získat výhru, případně bude mít oprávněné 
podezření na spáchání takového činu. 
 
5.5. Výherce soutěže bude určený způsobem, který bude oznámený při vyhlášení 
soutěže. 
 
6. Kontaktování výherců 
6.1. Pokud nebude uvedeno jinak, bude jméno výherce (resp. výherců) oznámeno na 
instagramovém https://www.instagram.com/gsfitbeautycollagen/ či facebookovém 
profilu https://www.facebook.com/GSFitBeautyCollagen  do 5 pracovních dnů od jejich 
určení.  Zároveň bude výherci odeslaná informační zpráva prostřednictvím soukromé 
zprávy. 
 
6.2. Výherce je povinen do 4 dní od odeslání informační zprávy vyhlašovateli zaslat své 
kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mobilní telefonní kontakt a e-mail) pomocí 
odpovědi na informační zprávu vyhlašovateli. Pokud výherce nedodá kontaktní údaje v 
stanovené lhůtě, výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele. 
 
6.3. V případě, že se vyhlašovatelovi nepodaří výherce kontaktovat, případně se mu 
nepodaří výhru odevzdat podle ustanovení těchto pravidel, nárok výherce na získání 
výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele. V takovém případě si 
vyhlašovatel vyhrazuje právo vybrat nového výherce nebo si výhru ponechat.  
 
7. Všeobecné ustanovení 
7.1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se 
tyto pravidla bezvýhradně dodržovat. 
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7.2. Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, kteří splnili úlohu po termínu ukončení 
soutěže.  
 
7.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech 
záležitostech týkajících se této soutěže. Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv 
po dobu trvání soutěže pozměnit její pravidla nebo soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodu. Změna podmínek soutěže bude vyhlášena na facebookovém profile 
https://www.facebook.com/GSFitBeautyCollagen  resp. 
https://www.instagram.com/gsfitbeautycollagen/. Vymáhání účasti v soutěži soudní 
cestou je vyloučené. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 
 
7.4. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení, zmeškání nebo 
poškození výhry, která byla zaslaná poštou či jiným způsobem. V případě ztráty, 
nedoručení, zmeškání nebo poškození výhry v soutěži zahájí vyhlašovatel na písemnou 
žádost výherce se zasílatelem reklamační řízení. 
 
7.5. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a 
závazky související s účastí na akci či s používáním výher. Nebezpečí škody na výhře 
přechází na výherce momentem odevzdání výhry výhercovi. Výhru není možné 
reklamovat. 
 
8. Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické 
sociální síti Instagram či Facebook. Účastník soutěže je obeznámený s tím, že poskytuje 
své informace vyhlašovatelovi soutěže, a ne elektronické sociální síti Instagram či 
Facebook. Účastník soutěže zároveň bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že 
elektronická sociální síť Facebook ani Instagram není zodpovědná za realizaci ani 
organizaci soutěže. Jakékoliv otázky, poznámky nebo podněty související se soutěží musí 
být adresované organizátorovi, příp. vyhlašovatelovi soutěže, ne elektronické sociální síti 
Facebook nebo Instagram. 
 
9. Ochrana osobních údajů, licence  
9.1. S účastí v soutěži je spojené zpracování osobních údajů.  
 
9.2. Správcem osobních údajů je společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s. 
Pod Višňovkou 1662/27, Praha 4 – Krč, 140 00, IČO: 06680437. 
 
9.3. Poskytnutí osobních údajů účastníka je dobrovolné, a jejich zpracování v rozsahu 
jméno, a příjmení (přezdívka), které budou uvedené na instagramovém či facebookovém 
profilu účastníka, je nezbytné pro účely účasti v této soutěži. Právním titulem na 
zpracování osobních údajů účastníka je plnění smluvního vztahu, který vzniká na 
základě splnění úlohy podle zadání, které se považuje za nabídku na uzavření smlouvy 
mezi žadatelem o zapojení se do soutěže „GS Fit & Beauty Collagen“ a vyhlašovatelem. 
Osobní údaje účastníka budou zpracované jen s cílem zabezpečení jeho účasti v soutěži 
a vyhodnocení výsledků soutěže.  
 
9.4. Pokud se účastník stane výhercem soutěže, s cílem kontaktování výherce a 
odevzdání výhry budou zpracované také jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, 
adresa, telefonický kontakt a e-mail.  

https://www.facebook.com/GSFitBeautyCollagen
https://www.instagram.com/gsfitbeautycollagen/


 

 

9.5. Osobní údaje účastníka budou zpracovány automatizovaně v elektronické databázi 
prostředky výpočetní techniky. 
 
9.6. Správce pověřil zpracováním osobních údajů: společnost LCG New Media, s. r. o., IČ: 
05950660, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, spis. zn. C 273595, 
která je zároveň příjemcem osobních údajů účastníka. 
  
9.7. Osobní údaje účastníka uvedené v bodě 9.3., Budou zpracovávány pouze po dobu 
trvání soutěže. Pokud se účastník soutěže stane výhercem, budou jeho osobní údaje 
podle bodu 9.4. zpracovávány v čase nezbytně nutném pro odevzdání výhry a podle 
bodu 9.5. po dobu 2 let v souladu se zákonným požadavkem na sledovatelnost přípravku. 
 
9.8. Účastník má následující práva: 
  

⚫ Právo na přístup k údajům, které jsou o něm zpracovávány, na jejich opravu, 
výmaz či omezení zpracování, právo námitky proti zpracování, právo na 
přenositelnost údajů. 

⚫ Pokud se účastník domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu s 
ochranou jeho soukromého a osobního života nebe se zákonem, zejména pokud 
jsou údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce 
(tzn. Společnost) nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu takového stavu 
(zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací). Chybný stav bude 
okamžitě odstraněn. 

⚫ Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
9.9. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů a / nebo souhlasu 
účastníka, také v případě, že se účastník rozhodne uplatnit svá práva, může kontaktovat 
správce prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Green-Swan 
Pharmaceuticals CR, a. s. Pod Višňovkou 1662/27, Praha 4 – Krč, 140 00, e-mailová 
adresa: info@gsklub.cz. 
 
9.10. Svou účastí na akci uděluje účastník vyhlašovateli souhlas s uveřejněním jeho 
jména, případně fotografie a všech jím poskytnutých materiálů v tištěných, případně 
elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem v souvislosti s 
uvedením seznamu výherců. 
 
10.1 Pokud má soutěžní úkon (např. Plnění soutěžní úlohy) a / nebo jakákoliv jeho 

složka a / nebo část (např. Text, fotografie apod.) povahu díla ve smyslu zákona č. 

185/2015 Sb. Autorský zákon v platném znění (dále jen "dílo" a "autorský zákon"), 

účastník soutěže uskutečněním Soutěžního úkonu uděluje vyhlašovateli nevýhradní 

souhlas (licenci) na jeho použití (včetně jakýchkoliv jeho složek a / nebo částí) 

způsobem podle uvážení vyhlašovatele, zejména každým a všemi způsoby použití podle 

ustanovení § 19 odst. 4 autorského zákona (dále jen "Licence"). Vyhlašovatel je ve 

smyslu udělované Licence oprávněn zejména vyhotovovat rozmnoženiny díla, veřejně 

rozšiřovat originál díla nebo jeho rozmnoženiny převodem vlastnického práva, nájmem 

a / nebo vypůjčením, zpřístupňovat díla veřejnosti, zpracovávat díla, spojit díla s jiným 



 

 

dílem, zařadit díla do databáze podle § 131, uvádět díla na veřejnosti veřejným 

vystavením originálu díla nebo rozmnoženiny díla, veřejným provedením díla a / nebo 

veřejným přenosem díla. Licence se uděluje bezplatně. Licence se uděluje jako 

nevýhradní (nevýhradní licence), bez územního, věcného a časového omezení. 

Vyhlašovatel je oprávněn nejvíce v rozsahu udělené Licence udělovat třetí osobě 

sublicencí a / nebo postoupit Licenci na třetí osobě, s čímž soutěžící uskutečněním 

Soutěžního úkonu uděluje svůj předchozí souhlas. Zároveň tímto soutěžící souhlasí s 

tím, že udělením sublicence ani postoupením Licence na třetí osobu, nevzniká 

soutěžícímu nárok na jakoukoliv odměnu nebe odměny. Vyhlašovatel je oprávněn dílo 

(včetně jakýchkoli jeho složek a / nebo částí) zpřístupňovat veřejnosti, bezplatně 

uveřejňovat a veřejně šířit. Účastník soutěže ve vztahu ke svému dílu (včetně jakýchkoli 

jeho složek a / nebo částí) vylučuje kolektivní správu práv příslušnou organizací 

kolektivní správy práv. Vyhlašovatel není povinen tuto Licenci využít. 

 

10.2 Pokud má soutěžní úkon (např. Plnění soutěžní úlohy) a / nebo jakákoliv jeho 

složka a / nebo část (např. Text, fotografie apod.) povahu uměleckého výkonu 

výkonného umělce a / nebo záznamu uměleckého výkonu výkonného umělce ve smyslu 

autorského zákona (dále jen "záznam"), účastník soutěže uskutečněním soutěžní úkonu 

uděluje vyhlašovateli nevýhradní souhlas (licenci) na jeho použití (včetně jakýchkoliv 

jeho složek a / nebo částí) způsobem podle uvážení vyhlašovatele, zejména každým a 

všemi způsoby použití podle ustanovení § 97 odst. 3 autorského zákona (dále jen 

"Souhlas"). Vyhlašovatel je ve smyslu udělovaného Souhlasu oprávněn zejména na 

vyhotovení rozmnoženiny záznamu, veřejné rozšiřování originálu záznamu nebo jeho 

rozmnoženiny převodem vlastnického práva, nájmem a / nebo vypůjčením, 

zpřístupňování záznamu veřejnosti, zpracování záznamu, spojení záznamu s jiným 

dílem, zařazení záznamu do databáze podle § 131 , uvedení záznamu na veřejnosti 

veřejným vystavením originálu záznamu nebo rozmnoženiny záznamu, veřejným 

provedením záznamu a / nebo veřejným přenosem záznamu. Souhlas se uděluje 

bezplatně. Souhlas se uděluje jako nevýhradní (nevýhradní licence), bez územního, 

věcného a časového omezení. Vyhlašovatel je oprávněn nejvíce v rozsahu uděleného 

Souhlasu udělovat třetím osobám sublicenci a / nebo postoupit Souhlas na třetí osobu, s 

čímž soutěžící uskutečněním Soutěžního úkonu uděluje svůj předchozí souhlas. Zároveň 

tímto soutěžící souhlasí s tím, že udělením sublicence ani postoupením Souhlasu 

(licence) na třetí osobu, nevzniká soutěžícímu nárok na jakoukoliv odměnu nebo 

odměny. Vyhlašovatel je oprávněn záznam (včetně jakýchkoli jeho složek a / nebo částí) 

zpřístupňovat veřejnosti, bezplatně uveřejňovat a veřejně šířit. Účastník soutěže ve 

vztahu ke svému záznamu (včetně jakýchkoli jeho složek a / nebo částí) vylučuje 

kolektivní správu práv příslušnou organizací kolektivní správy práv. Vyhlašovatel není 

povinen tento Souhlas (licenci) využít. 

 



 

 

10.3 Pokud má soutěžní úkon (např. Plnění soutěžní úlohy) a / nebo jakákoliv jeho 
složka a / nebo část (např. Text, fotografie apod.) Povahu složky osobnostních práv a / 
nebo její záznamu (např. Záznamu podobizny, projevů osobní povahy fyzické osoby 
apod.) ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen 
"občanský zákoník"), účastník soutěže uskutečněním Soutěžního úkonu uděluje 
vyhlašovateli souhlas ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 občanského zákoníku na jeho 
použití (včetně jakýchkoliv jeho složek a / nebo částí) způsobem podle uvážení 
vyhlašovatele a v rozsahu totožném s rozsahem Licence a Souhlasu podle bodů 10.1 a 
10.2 těchto pravidel. Vyhlašovatel není povinen souhlas podle tohoto bodu pravidel 
využít. 
 
 
 
V Praze dne 4. 10. 2022 
 


