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Príloha č. 1 

Pravidlá Akcie 

„LISTERINE® - Záruka vrátenia peňazí“ 

 

Tieto pravidlá obsahujú úplnú úpravu spotrebiteľskej akcie „LISTERINE® - Záruka vrátenia peňazí“ 

(„Akcia“) ku dňu začatia Akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom záväzne upravujúcim pravidlá 

Akcie vo vzťahu k spotrebiteľom.  

Výňatky z týchto pravidiel alebo skrátená verzia týchto pravidiel uvedené v reklamných a 

propagačných materiáloch majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväznými 

pravidlami Akcie.  

Účastník Akcie sa počas 21 dní pravidelne stará o svoje ústa, vrátane používania ústnej vody 

LISTERINE®, a to podľa návodu na použitie uvedeného na obale Výrobku. Optimálna starostlivosť 

zahŕňa čistenie zubnou kefkou a čistenie medzizubných priestorov a následne vypláchnutie ústnou 

vodou LISTERINE®. 

Ak pri dodržiavaní starostlivosti o ústnu dutinu, ako je uvedené vyššie, nepocítite rozdiel a toto oznámite 

Organizátorovi Akcie, Usporiadateľ je pripravený vrátiť Vám peniaze, ktoré ste minuli pri kúpe ústnej 

vody LISTERINE® (maximálne však sumu vo výške 16,80 €).  

 

Organizácia Akcie 

1. Usporiadateľ:  spoločnosť s ručením obmedzeným Johnson & Johnson, s.r.o., so 
sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka číslo 4598/B  

2. Organizátor:  spoločnosť s ručením obmedzeným PROMOTIME, s.r.o., so sídlom U 
dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, 
vložka 73866  

Organizátor zabezpečuje pre Usporiadateľa priebeh Akcie. 

3. Názov Akcie:   „LISTERINE® - Záruka vrátenia peňazí“ 

4. Časové podmienky:  Výrobok/Výrobky musí/musia byť zakúpený/é v období od 1.1. 2019 
do 22.3. 2019.  

Záruku vrátenia peňazí je možné uplatniť v období od 21.1. 2019 do 
15.4. 2019. 

5. Miesto: Akcia prebieha na území Slovenskej republiky. 
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6. Výrobky:   

Akcia sa týka ústnych vod LISTERINE® („Výrobky“, jednotlivo Výrobok“). Akcia sa nevzťahuje na 
balenia Výrobkov s veľkosťou 95 ml. 

7. Kto sa môže zúčastniť 

Na Akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na 

území Slovenské republiky a ktorá splní podmienky uvedené v pravidlách, s nasledujúcimi výnimkami: 

Na Akcii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere s Usporiadateľom 

alebo s Organizátorom alebo ktoré sú s takýmito osobami vo vzťahu blízkych osôb.  

Každý účastník je oprávnený zúčastniť sa na Akcii, teda uplatniť právo na vrátenie peňazí, iba 

raz.  

8. Podmienky Akcie: 

1) Podmienkou pre účasť na Akcii je v období od 1.1.2019 do 22.3.2019 („Obdobie pre nákup“) 

zakúpenie Výrobkov (naraz alebo postupne v menších veľkostiach balení, s výnimkou balenia Výrobkov 

s veľkosťou 95 ml) pokrývajúce 21dňovú starostlivosť, takto: 

o LISTERINE® TOTAL CARE: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® TOTAL CARE ZERO™ (alebo novo pod názvom LISTERINE®  

TOTAL CARE MILD TASTE): 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® TOTAL CARE SENSITIVE: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® TEETH & GUM DEFENCE: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® STAY WHITE: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® GREEN TEA: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® COOL MINT: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® FRESH BURST: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® ZERO™ (alebo novo pod názvom LISTERINE® COOL MINT 

MILD TASTE): 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® COOL CITRUS: 1000 ml, alebo 

o LISTERINE® NIGHTLY RESET: 800 ml, alebo 

o LISTERINE® SMART RINSE® BERRY, nebo SMART RINSE® MINT: 500 ml, 

alebo 

o LISTERINE® ADVANCED WHITE: 500ml, alebo 

o LISTERINE® PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY: 500ml, alebo 

o LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY: 1000 ml 

 

2) Účastník Akcie sa počas 21 dní pravidelne stará o svoje ústa, vrátane používania Výrobku aspoň 2x 

denne,  a to podľa návodu na použitie uvedeného na obale Výrobku. Optimálna starostlivosť zahŕňa 2x 

denne čistenie zubnou kefkou a čistenie medzizubných priestorov a následne vypláchnutie Výrobkom. 

3) Právo na vrátenie peňazí je možné uplatniť len v období od 21.1. 2019 do 15.4. 2019 (vrátane), a to 

zaslaním listu na adresu PromoTime, s.r.o., Lediny 26, 841 03  Bratislava. Pre posúdenie vzniku 

nároku na vrátenie peňazí je rozhodujúci dátum odoslania podľa poštovej pečiatky pošty vyznačeného 

na obálke. Jedným listom je možné uplatniť iba jeden nárok na vrátenie peňazí. 

4) V liste účastník opíše, ako sa staral o svoje ústa s tým, že pri dodržaní 21-dennej starostlivosti o 

ústnu dutinu, vrátane používania Výrobku, nezaznamenal rozdiel.  

5) K listu musí účastník priložiť 
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• originál alebo kópiu účtenky (alebo účteniek) za nákup Výrobkov podľa článku 5 vyššie, ktoré 

budú spĺňať tieto podmienky: ide o zjednodušené daňové doklady alebo faktúry opatrené 

pečiatkou predajcu, z ktorých jasne vyplýva, že účastník zakúpil Výrobok v Období pre nákup 

(„Doklad“). Doklady musia byť nepoškodené a čitateľné; a  

• viečka od Výrobkov preukazujúce nákup Výrobku, resp. kombinácie Výrobkov podľa čl. 8 ods. 

1 vyššie. 

6) Účastník musí v liste uviesť svoje kontaktné údaje na území Slovenskej republiky (i) meno, (ii) 

priezvisko, (iii) titul, (iv) adresu v rozsahu ulice, popisné číslo, mesto, PSČ, (v) e-mailová adresa a (vi) 

telefónne číslo). Účastník musí v liste zároveň uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov 

v nasledovnom znení: 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tomto liste spoločnosťou Johnson & 

Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, pre účely účasti v akcii „LISTERINE® - 

Záruka vrátenia peňazí“ na dobu 1 roka. 

Účastník Akcie musí nakoniec list vlastnoručne podpísať. V prípade, ak účastník Akcie v liste 

neuvedie súhlas v znení uvedenom vyššie a / alebo list vlastnoručne nepodpíše, bude Organizátorom 

kontaktovaný na telefónne číslo uvedené v liste, a to za účelom získania súhlasu so spracovaním 

osobných údajov. 

7) V prípade riadneho a včasného splnenia všetkých podmienok budú účastníkovi Akcie vrátené 

preukázateľne podľa Dokladu vynaložené náklady na zakúpenie Výrobku / Výrobkov (maximálne však 

suma vo výške 16,80 €) a poštovné. Poštovné bude uhradené podľa ceny uvedenej na zásielke, 

maximálne však vo výške 1,90 €. Ak nebude na zásielke uvedená cena poštovného, bude uhradená 

suma 1,90 €.  

8) Vrátené peniaze budú účastníkovi Akcie zaslané Organizátorom formou poštovej poukážky na adresu 

v Slovenskej republike, ktorú účastník Akcie uviedol v liste, a to najneskôr do 16.5.2019. 

9) Žiadny účastník Akcie nemôže požadovať inú sumu ako sumu doloženú Dokladom. 

10) V prípade, že si účastník Akcie nevyzdvihne poštovú poukážku včas, stráca nárok na vrátenie 

peňazí bez toho, aby účastníkovi Akcie vznikol nárok na akúkoľvek inú kompenzáciu zo strany 

Usporiadateľa či Organizátora. 

9. Všeobecné ustanovenia 

1) Akcia sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

2) Účasťou na Akcii a odoslaním listu Organizátorovi na adresu uvedenú v čl. 8 ods. 3 vyjadruje účastník 

Akcie súhlas s týmito pravidlami a so všetkými podmienkami Akcie. 

3) Akékoľvek otázky, námietky ohľadom priebehu Akcie, a pod. rieši Organizátor na základe zmluvy s 

Usporiadateľom. 

4) Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie 

zásielky s Dokladom a listom, ibaže by tieto dôvody boli na strane Usporiadateľa či Organizátora.  

5) Potvrdenie o odoslaní zásielky s Dokladom a listom nie je považované za jej doručenie Organizátorovi 

na adresu uvedenú v čl. 8 ods. 3. 

6) Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za vzniknuté škody v prípade nemožnosti doručenia 

vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy uvedenej účastníkom Akcie. 
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7) Účastník Akcie nie je oprávnený postúpiť svoje práva z účasti na Akcii na inú osobu. Účastník Akcie 

nie je oprávnený započítať svoju pohľadávku z účasti na Akcii voči akejkoľvek inej pohľadávke 

Usporiadateľa či Organizátora.  

8) Organizátor je oprávnený overovať a kontrolovať, či boli splnené podmienky pre účasť na Akcii. 

Účastník Akcie si je vedomý skutočnosti, že ak nezašle list na adresu Organizátora uvedenú v čl. 8 ods. 

3 alebo ak neuvedie kontaktné údaje v Slovenskej republike a / alebo ak nedoloží Doklad a / alebo 

v liste neuvedie súhlas so spracovaním osobných údajov a / alebo list vlastnoručne nepodpíše a / alebo 

sa s ním nebude možné telefonicky skontaktovať a / alebo neudelí súhlas so spracovaním osobných 

údajov v súlade s týmito pravidlami, nevzniká mu nárok na vrátenie peňazí. 

9) Listiny a údaje zaslané účastníkmi Akcie v súvislosti s touto Akciou Organizátorovi na adresu uvedenú 

v čl. 8 ods. 3, vrátane Dokladov, nebudú účastníkom Akcie vrátené. 

10) Tieto pravidlá sú počas konania Akcie k dispozícii na webovej stránke www.LISTERINE.sk a 

zároveň sú uložené v písomnej forme u Organizátora na adrese PROMOTIME, s.r.o., 

Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 a na adrese PromoTime, s.r.o., Lediny 26, 841 03  Bratislava. 

 

 

10. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov: 

Usporiadateľ týmto v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (najmä 

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 

a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR)) oznamuje 

účastníkom Súťaže nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov: 

a) Prevádzkovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom 

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4598/B; 

b) Sprostredkovateľom (príjemcom) je spoločnosť s ručením obmedzeným PROMOTIME, s.r.o., so 

sídlom U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 73866; 

c) Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov Akcie je ich účasť v akcii „LISTERINE® – Záruka 

vrátenia peňazí“ -  v zmysle týchto Pravidiel; 

d) Predmetom spracúvania budú osobné údaje účastníkov Akcie v rozsahu (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) 

adresa v rozsahu ulica, popisné číslo, mesto, PSČ; (iv) email, (v) telefón; 

e) Súhlas so spracúvaním osobných údajov je poskytovaný dobrovoľne a osobné údaje budú 

spracúvané po celú dobu trvania a vyhodnotenia Akcie a ďalej maximálne po dobu 1 roka po 

vyhodnotení Akcie, do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (podľa toho, čo nastane 

skôr); 

Osobné údaje účastníkov Akcie budú sprístupnené len vyššie uvedenému sprostredkovateľovi. 

Osobné údaje nebudú sprístupnené žiadnej inej tretej osobe, nebudú odovzdané do žiadnej tretej 

krajiny a ani nebudú v akejkoľvek forme zverejnené; 

f) Účastník Akcie má právo kedykoľvek požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo 

vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu a v rozsahu príslušných 

právnych predpisov na ochranu osobných údajov má tiež právo na prenosnosť údajov 

g) Účastník Akcie má ďalej právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Pokiaľ účastník Akcie odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, bude ukončená jeho 

účasť v Akcii. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov  
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na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. 

h) Účastník Akcie môže využiť svoje právo zaslaním príslušnej požiadavky poštou na adresu 

prevádzkovateľa, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na 

mailovú adresu JNJSK@promotime.net. Účastník Akcie môže tiež kontaktovať splnomocnenca pre 

ochranu osobných údajov prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy 

emeaprivacy@its.jnj.com. 

i) Účastník Akcie má tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.  

 

Účasťou v Akcii prejavil účastník výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v tomto 
znení: 
 
Týmto dobrovľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v horeuvedenom rozsahu 
spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 182 
za účelom účasti v akcii „LISTERINE® – Záruka vrátenia peňazí“ v súlade s týmito Pravidlami akcie a za 
podmienok v nich uvedených. 
 
Súhlas udeľujem dobrovoľne, na obdobie 1 roka, resp. na obdobie do jeho odvolania. Prehlasujem, že  
som si vedomý všetkých svojich práv, a to najmä práva požadovať prístup k svojim osobným údajom, 
ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, tiež právo 
na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo 
podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR. 
 
 
V Bratislave dňa 2.11. 2018 
 

mailto:emeaprivacy@its.jnj.com

