Pravidla soutěže pro zákazníky DIGI TV přes internet O doplňkové balíčky programů EXTRA, SPORT, HBO nebo
CINEMAX dle vlastní volby na rok zdarma
(dále jen „Soutěž“)
I. Úvodní ujednání
Tato pravidla Soutěže „O doplňkové balíčky programů EXTRA, SPORT, HBO nebo CINEMAX dle vlastní volby na
rok zdarma” (dále jen „Pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje podmínky
Soutěže.
Organizátorem Soutěže je společnost DIGI CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 046 68 529 (dále jen „DCZ“ nebo „organizátor“).
Soutěží se o doplňkové balíčky EXTRA, SPORT, HBO nebo CINEMAX podle volby výherce na jeden rok zdarma
v maximální hodnotě až 11 940,- Kč (při volbě nejdražšího balíčku HBO za 199,- Kč měsíčně všemi výherci).
II. Termín a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019 (dále jen „Soutěžní období“).
Vyhodnocení Soutěže a předání cen proběhne do 15. 2. 2019.
Soutěž probíhá na území České republiky.
III. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Účastník“), která je zákazníkem
DCZ a zároveň obdržela od DCZ žádost o účast v dotazníkovém průzkumu.
Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k DCZ a osoby jim blízké
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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. Nesouhlas lze
vyjádřit do konce období, ve kterém Soutěž probíhá.
IV. Účast v Soutěži
Účastník se zapojí do Soutěže, pokud se zúčastní dotazníkového průzkumu, tj. řádně vyplní a odešle zodpovězený
dotazník v Soutěžním období DCZ.
Účastník je povinen vyplnit v dotazníkovém formuláři svou e-mailovou adresu, jež je totožná s adresou
uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou má s DCZ uzavřenou.
Účastníci se mohou účastnit Soutěže pouze jednou s jedním zcela vyplněným dotazníkem, včetně správně
vyplněných povinných údajů, vyhrát mohou pouze jednou. Pro zařazení Účastníka do Soutěže je platný pouze
první takto zaslaný dotazník, k dalším dotazníkům zaslaným stejným Účastníkem nebude přihlíženo.
Soutěžní dotazníky zaslané mimo dobu trvání Soutěže či dotazníky neobsahující odpovědi na všechny otázky
nebo obsahující chybné či nesprávné údaje nebudou zařazeny do Soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly Soutěže nebudou zařazeny
do Soutěže. Výhra nebude udělena Účastníkovi, který poruší Pravidla Soutěže nebo kterému k výhře dopomohlo
jeho úmyslné podvodné nebo nekalé jednání.
Do Soutěže nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni vyhlášení výsledků Soutěže mají vůči
DCZ jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi Účastníkem a DCZ.
V. Výhra
Výhry v Soutěži jsou:
-

doplňkové balíčky EXTRA, SPORT, HBO nebo CINEMAX podle volby výherce na jeden rok zdarma.

V Soutěži vyhrává celkem pět soutěžících. Rozhodující je pořadí došlých dotazníků, vyhrává 10., 50., 100., 200.
a 300. respondent.
Výsledky Soutěže budou zveřejněny na webových stránkách https://cz.digi.tv v části Podpora/TV přes
internet/Dokumenty do 15. 2. 2019.
Výhry, které nepřipadly na žádného Účastníka (z důvodu účasti méně než 300 soutěžících) nebudou přiděleny
nikomu.
V případě, že výherci skončí jeho smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací dříve, než po uplynutí
jednoho roku od aktivace vybraného doplňkového balíčku, nepřináleží mu žádná náhrada za nevyužité období.
Na výhru ze Soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze
vyplatit v hotovosti. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat prostřednictvím sdělených kontaktních údajů ani do dvou týdnů
ode dne vyhodnocení Soutěže, propadá výhra ve prospěch organizátora.
VI. Zpracování osobních údajů
Z důvodu účasti v Soutěži zpracovává DCZ osobní údaje Účastníků za účelem realizace, vyhodnocení Soutěže
a sdělení výhry. Za tímto účelem po dobu Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává DCZ osobní údaje
v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje (adresa bydliště/sídla případně doručovací adresa, e-mail).
Organizátor je dále oprávněn v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje výherce za účelem marketingu.
Účastník souhlasí, že DCZ je oprávněna v případě výhry Účastníka zveřejnit údaje výherce registrované u DCZ
v rozsahu: jméno, příjmení, obec trvalého bydliště/sídla, jež budou jednoznačně zjištěny podle zadané emailové
adresy ve vyplněném dotazníkovém formuláři, a to v tiskové zprávě a ve sdělovacích prostředcích,
prostřednictvím sociálních sítí a webových stránkách provozovaných organizátorem.
Údaje uvedeny v dotazníkovém formuláři Účastníkem budou zpracovány anonymně za účelem vyhodnocení
nabídky a úrovně služeb poskytovaných DCZ. DCZ se zavazuje, že tyto údaje nebudou zveřejněny ani jinak
sděleny třetím osobám.
Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval, že DCZ provádí
zpracování osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, je Účastník oprávněn požádat DCZ
o vysvětlení a/nebo požadovat, aby DCZ závadný stav odstranila. Soutěžící 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-o-ochrane-osobnich-udaju/.
VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor je oprávněn prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o Soutěži
a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují Pravidla
Soutěže.
Tato Pravidla jsou zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.cz.digi.tv.
Organizátor si v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických, legislativních či provozních důvodů)
vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit nebo změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační
zabezpečení Soutěže. V takovém případě je ukončení Soutěže či změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění
na webových stránkách www.cz.digi.tv.

V Praze dne 14. 1. 2019

__________________
Pavel Ondra, jednatel

