Úprava statutu o Úplných podmínkách soutěže
„Velké hry DIGI TV o 10 vozů Renault CLIO Grandtour“
I. Úvodní ustanovení
Společnost DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 046 68 529,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099, jakožto
Pořadatel soutěže nazvané „Velká hra DIGI TV o 10 vozů Renault CLIO Grandtour“ (dále jen „soutěž“)
na základě statutu soutěže ze dne 14. 11. 2017 (dále jen „statut“) a v souladu se svým oprávněním
jakožto Pořadatel soutěže tímto přistupuje ke změně pravidel soutěže a úpravě statutu soutěže.
II. Úprava statutu
Statut soutěže se s účinností k 1. 3. 2018 v plné míře zrušuje a nahrazuje zněním:
„I. Preambule
1. Smyslem tohoto statutu je úprava podmínek spotřebitelské soutěže nazvané „Velká hra DIGI TV
o 10 vozů Renault CLIO Grandtour“ (dále jen „soutěž“). Tyto podmínky jsou jediným dokumentem,
který obsahuje závaznou a úplnou úpravu pravidel soutěže.
2. DIGI je oprávněna prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat
o soutěži a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují
ani nedoplňují pravidla soutěže.
II. Pořadatel
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ: 046 68 529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 261099 (dále jen „DIGI“ nebo „Pořadatel“).
III. Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 (dále jen „Soutěžní období“).
2. Soutěž probíhá na území České republiky.
IV. Účastníci soutěže
1. Účastníkem soutěže se automaticky, za splnění podmínek v tomto statutu uvedených, stane každá
fyzická osoba, která v Soutěžním období (i) uzavře s DIGI smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací pro službu DIGI TV (satelitní TV nebo TV přes internet) s vázaností na dobu
určitou v délce minimálně 24 měsíců (dále jen „Smlouva“) nebo (ii) každá fyzická osoba, která
je zákazníkem DIGI a v Soutěžním období uzavře dodatek ke své Smlouvě, kterým si objedná vyšší
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programový balíček, doplňkovou službu nebo další technické zařízení potřebné pro příjem služby DIGI
TV (dále jen „Dodatek“), nebo (iii) fyzická osoba, která je zákazníkem DIGI, v průběhu Soutěžního
období jí končí vázanost Smlouvy a v tomto období uzavře s DIGI dohodu o prodloužení vázanosti
Smlouvy. Účastníkem soutěže se vždy stává fyzická osoba, na jejíž jméno Smlouva zní, bez ohledu na
to, kdo za ni Smlouvu podepsal.
2. Účastník bere na vědomí, že podmínky pro uzavření Smlouvy, Dodatku a prodloužení vázanosti se
řídí příslušnými smluvními podmínkami DIGI, dostupnými na https://cz.digi.tv/podpora/ v sekci
dokumenty. Na uzavření Smlouvy, Dodatku a prodloužení vázanosti není právní nárok.
3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k DIGI a osoby
jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. Výhra nebude udělena Účastníkovi, pokud Pořadatel zjistí nebo bude mít
důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany Účastníka, které mu
dopomohlo k Výhře.
5. Účastí v soutěži vyslovuje Účastník souhlas s pravidly soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit
nesouhlas s pravidly soutěže, v takovém případě jeho účast v soutěži zaniká dnem doručení
nesouhlasu.
V. Výhra
1. Výhrou je 1 (jedno) osobní vozidlo Renault Clio Grandtour, v benzinové motorizaci, v úrovni výbavy
Advantage (dále jen „Výhra“ nebo „Vozidlo“).
2. DIGI je oprávněna v odůvodněných případech nahradit Výhru stejným Vozidlem s jinou motorizací,
případně jinou úrovní výbavy, nebo vozidlem jiné značky nebo jiným modelem stejné značky (dále
jen „náhrada“), v takovém případě však náhrada nesmí být nižší hodnoty než původní Výhra, která
podle ceníku platného ke dni vyhlášení soutěže činí 274.900 Kč vč. DPH. Hodnota se posuzuje podle
ceníkových cen zveřejněných prodejci vozidel platnými v Soutěžním období.
3. Účastníci berou na vědomí, že hodnotu výhry nelze uplatnit v hotovosti.
VI. Slosování
1. O Výhře rozhoduje náhodný výběr (slosování) provedený prostřednictvím elektronického zařízení
Pořadatele ze všech Smluv Účastníků splňujících podmínky soutěže. O slosování bude pořízen
protokol nebo jiný záznam, který bude potvrzen osobami odpovědnými za slosování a dozorující
osobou. Slosování není veřejné.
2. Do slosování nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni slosování mají vůči DIGI
jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze Smlouvy a dále Účastníci, jejichž výpověď nebo
odstoupení od Smlouvy bylo do dne předcházejícího dni slosování doručeno DIGI. V případě platného
převodu Smlouvy na nového Účastníka, uskutečněného do dne předcházejícího dni slosování, je
Účastníkem soutěže nový Účastník.
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3. Slosování proběhne v pondělí 22. 10. 2018. Do tohoto slosování jsou zařazeny Smlouvy všech
Účastníků, kteří splnili podmínku účasti v Soutěži (uzavření Smlouvy nebo Dodatku, prodloužení
vázanosti) v Soutěžním období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018. Pořadatel je oprávněn změnit termín
slosování, avšak slosování proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení Soutěžního období.
4. Vznikne-li Účastníkovi v Soutěžním období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 více právních důvodů účasti
v soutěži ze stejné Smlouvy (uzavření Smlouvy či Dodatku, prodloužení vázanosti), bude Smlouva
Účastníka zařazena do slosování pouze jednou. Vyhrát může Účastník pouze jednou za celou soutěž.
5. Výherce bude o výhře informován do jednoho týdne po slosování prostřednictvím kontaktních údajů
uvedených ve Smlouvě (telefonicky či doporučeným dopisem na doručovací adresu, kterou uvedl
Výherce ve své Smlouvě). Termín a místo předání Výhry oznámí Pořadatel Výherci alespoň týden
předem. Před převzetím Výhry je Výherce povinen identifikovat se předložením platného dokladu
totožnosti případně zmocněnec Výherce plnou mocí udělenou mu Výhercem s úředně ověřeným
podpisem Výherce jako zmocnitele (tato plná moc bude ponechána DIGI).
6. Nepodaří-li se Výherce kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů nebo neuplatní-li
či nepřevezme-li Výherce výhru ani do jednoho měsíce po oznámení Výhry, propadá Výhra
ve prospěch Pořadatele.“
VII. Osobní údaje
1. Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v soutěži zpracovává DIGI jeho osobní údaje za účelem
realizace, vyhodnocení soutěže a sdělení Výhry. Za tímto účelem po dobu soutěže, až do jejího
vyhodnocení, zpracovává DIGI osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní
údaje (telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mail a další potřebné údaje vyplývající
ze Smlouvy). DIGI je dále oprávněna v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje Výherce za
účelem marketingu. Za tímto účelem je DIGI oprávněna zveřejnit jméno a příjmení Výherce a obec,
ve které má Výherce bydliště. DIGI je zároveň oprávněna pořídit fotodokumentaci a audiovizuální
záznam z předávání Výhry a takto pořízenou fotodokumentaci a audiovizuální záznam bezplatně
užívat k marketingovým účelům a veřejné propagaci služeb DIGI vč. této soutěže a to do 30. 9. 2019.
Při pořizování fotodokumentace i audiovizuálního záznamu a jejich užití musí být šetřeny oprávněné
zájmy Výherce.
2. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za
výše uvedenými účely. V takovém případě zaniká účast Účastníka v soutěži dnem doručení
nesouhlasu. Nesouhlas musí být vyjádřen nejpozději do termínu slosování, do kterého je Účastník
zařazen.
3. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že
DIGI provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními předpisy, je Účastník
oprávněn požádat DIGI o vysvětlení a/nebo požadovat, aby DIGI závadný stav odstranila. Účastník
má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o
zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt zde: https://cz.digi.tv/prohlaseni-oochrane-osobnich-udaju/.
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VIII. Závěrečná ustanovení
1. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové a jiné povinnosti vůči státu
vyplývající z Výhry; výjimkou je daňová povinnost ve formě 15% srážkové daně z příjmu fyzických
osob, kterou za výherce uhradí DIGI.
2. Pořadatel si v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických, legislativních či daňových důvodů)
vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit. Předčasné ukončení by v takovém případě bylo účinné
počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy bylo oznámení o ukončení zveřejněno na webových
stránkách pořadatele https://cz.digi.tv. DIGI je v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických,
legislativních či daňových důvodů) oprávněna změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační
zabezpečení soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na
webových stránkách.“
III. Přechodná ustanovení
1. Podle dosavadního znění statutu se postupuje pouze do 28. 2. 2018, podle upraveného znění
statutu se postupuje od 1. 3. 2018.
2. Změnou statutu nejsou dotčena práva dosavadních Výherců.
3. Tato úprava statutu společně s původním statutem jsou jedinými dokumenty, které obsahují
závaznou a úplnou úpravu pravidel soutěže.

V Praze dne 21. 2. 2018
----------------------------------Za DIGI CZ s.r.o.
Ing. Pavel Ondra, jednatel
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