Podmínky akce „Dovolená s DIGI“
Úvodní ujednání
1. Pořadatelem akce „Dovolená s DIGI“ (dále jen „Akce“) je DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha, IČ: 046 68 529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 261099 (dále jen „DCZ“).
2. Akce probíhá v období od 9. 7. 2018 do odvolání ze strany DCZ.
3. Účastníkem se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou
na území České republiky. Může se jednat o zákazníka DCZ nebo i osobu, která není
zákazníkem DCZ (dále jen „Účastník“).
Účast v Akci
1. Účastník se může zapojit do Akce dvěma způsoby:
a. zaregistruje se prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce
http://dovolena.novadigitv.cz, kde vloží vybranou fotografii z dovolené splňující
specifikace Akce, udělí souhlas s podmínkami Akce a využitím fotografie podle těchto
podmínek, nebo
b. zveřejní fotografii splňující specifikace Akce prostřednictvím svého soukromého profilu
na Instagramu a použije hashtag #dovolenasdigi. Následně bude kontaktován
prostřednictvím soukromé zprávy na síti Instagram a předá DCZ své kontaktní údaje
(v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa v ČR, e-mailová adresa a v případě
zákazníka DCZ číslo smlouvy) za účelem ověření splnění podmínek účasti v Akci
a předání Odměny.
2. Účast v Akci je dobrovolná. V případě, že má Účastník zájem o doplňkové balíčky DCZ nebo
balíček MAXI a nesouhlasí s podmínkami této Akce, má možnost využít standardní nabídku
placené internetové televize DIGI2GO, v případě stávajícího zákazníka má možnost rozšířit
svou programovou nabídku o další placené balíčky.
Odměna
1. Odměnou se rozumí:
a. v případě stávajícího zákazníka DCZ doplňkový programový balíček DIGI TV podle
vlastní volby na jeden měsíc zdarma, případně jiný dárek (drobný reklamní předmět,
např. tričko, hrneček apod.);
b. Účastník, který není zákazníkem DCZ, dostane od DCZ dárek (drobný reklamní předmět,
např. tričko, hrneček apod.), případně, bude-li mít zájem o pořízení placení služby DIGI
TV, dostane při jejím objednání balíček MAXI na tři měsíce zdarma.
(dále jen „Odměna“)
Osobní údaje a využití fotografie
1. Osobní údaje Účastníka zpracovává DCZ za účelem realizace, vyhodnocení Akce a předání
Odměny.
2. V rámci Akce dochází k využití fotografie Účastníka (zveřejněné Uživatelem prostřednictvím
instagramovém profilu Uživatele nebo zveřejněním nahrané fotografie společností DCZ)
za účelem propagace DCZ a internetové televize DIGI2GO. Nahráním fotografie
dává Účastník svůj souhlas s jejím zveřejněním na stránce https://dovolena.novadigitv.cz,

případně na oficiálním profilu DCZ na Facebooku či Instagramu, a to po dobu maximálně
šesti (6) měsíců ode dne jejího předání DCZ. Po uplynutí této doby bude fotografie
odstraněna z webové stránky či sociálních sítí a veškerých úložišť DCZ.
3. Účastí v Akci Účastník souhlasí s využitím fotografie pro stanovené účely a prohlašuje,
že o tomto postupu informoval všechny osoby vyobrazené na fotografii a obstaral jejich
souhlas.
4. Vůči užití osobních údajů pro marketingové účely je Účastník nebo jakákoliv jiná osoba, jejíž
práva jsou dotčeny, oprávněn kdykoliv uplatnit námitku.
5. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník
domníval, že DCZ provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními
předpisy, je oprávněn požádat DCZ o vysvětlení a/nebo požadovat, aby DCZ závadný stav
odstranila. Práva Účastníka ve vztahu k jeho osobním údajům a způsoby jejich uplatnění
blíže vyplývají z Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném prostřednictvím odkazu:
https://cz.digi.tv/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

