
Úplná pravidla spotřebitelské akce „S MUFF 14 dní zdarma“

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „S MUFF 14 dní zdarma“ (dále jen „Akce“).

2. Pořadatelem Akce je společnost Telly s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110
00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“).

II. Termín akce a rozsah

1. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“). Akce probíhá v termínu od 18.8.2020
do odvolání dle určení Pořadatelem (dále jen „Doba konání Akce“).

2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII. odstavec2 těchto pravidel.

III. Účast v Akci

1. Účastníkem Akce se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se
zúčastní v uvedeném období Akce a splní všechny její podmínky (dále jen „Účastník“).

2. Účastník se zapojí do Akce tak, že (i) se zaregistruje na stránkách Telly s.r.o., (ii) splní pokyny uvedené v
potvrzovacím emailu a/nebo potvrzovací SMS zprávě, které po registraci obdrží.

3. Splněním postupu dle tohoto čl. III odst. 2 Účastník získává od Telly s.r.o. Benefit (dále jen „Benefit“):

(i) všechny televizní programy z nabídky služby internetové televize Telly na 14 dní zdarma (dále jen „Služba“) na
jednozařízení (např. PC, tablet čimobilní telefon);
(ii) 10%slevunanovou smlouvuoposkytování služebelektronických komunikací dle výběruTVbalíčku uTelly s.r.o.

IV. Další podmínky Akce

1. Každý Účastník, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit jen jedenkrát. Další registrace stejných
účastnických údajů již není možná a registrace bude zamítnuta.

2. Účastník berena vědomí, že Telly s.r.o. můženabídku televizníchprogramů omezitnebo omezovat i zdůvodu
ochrany autorských práv či požadavků dodavatelů televizních programů. V Programovém balíčku tak nemusí být
dostupné veškeré televizní programy, nebo nemusí být dostupné po celou dobu Akce. Takové omezení nelze
považovat za porušení Pravidel.

3. Telly s.r.o. neodpovídá za datovépřipojení Účastníka ani za kvalitu, stabilitu či nedostupnost Službyz důvodů
závady či výpadků datového připojení Účastníka.

4. Při užívání Služby dochází ke stahování většího množství dat. Telly s.r.o. neodpovídá za omezení rychlosti
datového připojení Účastníka z důvodu překročení datového limitu (FUP) nebo zvýšení výdajů za datový přenos.



5. Účastník bere na vědomí, že Služba může obsahovat televizní programy, které nejsou určeny pro osoby
mladší 18 let (nezletilé). Účastník je povinen zajistit, aby nezletilé osoby nemohly tyto televizní programy sledovat
(prostřednictvím funkcionality Rodičovský zámek nebo zámku kanálů, která je součástí Služby, případně jinými
vhodnými způsoby).

6. Telly s.r.o. je oprávněna činit jakékoliv další úkony a jednání za účelem řádného průběhu Akce.

V. Vyloučení z Akce

1. Z účasti naAkci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům
Akce.

2. Pořadatel Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového Účastníka, u něhož bude mít podezření,
že takový Účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy
a je způsobilé ovlivnit výsledkyAkce. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Podmínkou pro účast v Akci je vyslovení souhlasu s Pravidly Akce při přihlášení se na webových stránkách Akce.
Účastník se zavazuje je plně dodržovat. Další podmínkou je udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních
údajů, tj. jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) společnosti Telly s.r.o. jako správcem
osobních údajů prostřednictvím webových stránek Akce, a to pro účely poskytnutí Benefitu, vyhodnocení této Akce,
zasílání informačních emailů týkajících se Akce a Benefitu. Osobní údaje Účastníků Akce budou zpracovávány
společností Telly s.r.o. pouze po dobu čerpání Benefitu a následně po dobu 6 měsíců z důvodu vyhodnocení Akce a
průzkumu spokojenosti s poskytnutým Benefitem. Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.
V případě uzavření smluvního vztahu se společností Telly s.r.o. se zpracování osobních údajů Účastníků řídí
podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících smluvních
dokumentů společnosti Telly s.r.o.

2. Účastníkmáprávo přístupu k osobnímúdajůma další práva dleNařízení Evropského parlamentu aRady (EU)
2016/679, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Telly s.r.o. o
vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním
nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. Udělení souhlasu je
dobrovolné a tento svůj souhlas může Účastník kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím e-mailové
adresy info@telly.cz nebo písemněna adrese sídla společnosti Telly s.r.o., P.O. Box34, 63934 Brno. Účastníkbere na
vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze čerpat Benefit a dojde k vyřazení Účastníka z
Akce. V případěpochybností o dodržování práv Telly s.r.o., jakožto správcemosobních údajů, semůžeÚčastník obrátit
na Telly s.r.o. a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace
o zásadách ochrany a zpracování osobních údajůspolečnosti Telly s.r.o. lze nalézt zde: https://telly.cz/prohlaseni-o-
ochrane-osobnich-udaju/.

3. Pořadatel má právo do zpracování osobních údajů zapojit společnost MUFF s.r.o., IČO: 03980090, se
sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 240720.



VII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel touto Akcí nepřebírá vůči Účastníkům žádné jiné závazky, práva či povinnosti a Účastníci Akce nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu.
V případě změny podmínek a pravidel bude Pořadatel informovat Účastníky Akceoznámením na webu Akce.

3. Vyobrazení Benefitu na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen
ilustrativní a nemusí vždy odpovídat její skutečné podobě.

4. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a
s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené.

5. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu Akce, případně na vyžádání v listinné podobě na
adrese Pořadatel.

6. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 18. 08. 2020.


