
 

 
ŽÁDOST O KONVERZI 
dekódovací karty na Kartu ČT pro příjem programů 
České televize – pro poplatníky televizního poplatku  
(fyzické osoby) 
(vyplňte laskavě všechny části této žádosti velkými písmeny) 

A

Číslo dekódovací karty       

( popř. čísla dalších karet) 

 

 

DATA ŽADATELE (shodná s údaji poplatníka televizního poplatku): 
 

Titul  Jméno  Příjmení 

       Datum narození telefon e-mail 

     Ulice (část obce), číslo popisné Variabilní symbol (VS) platby televizního poplatku 
(spojovací číslo SIPO nebo VS přidělený ČT) nebo 
důvod osvobození od placení tv poplatku: 

 PSČ, Obec  

 

ÚDAJE O SPRÁVCI DAT: 
 
Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, nezapisuje se do 
obchodního rejstříku. 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje žadatel správci souhlas 
zpracovávat jeho osobní údaje uvedené na této žádosti (dále jen osobní údaje žadatele) pro účely informačních systémů správce a pro komunikaci s žadatelem o 
službách správce v souvislosti s touto žádostí, nebo jinou třetí osobou (zpracovatelem) na základě smlouvy se správcem.   
 
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 
používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 
 
Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. 
 
Souhlas s poskytnutím osobních údajů je dobrovolný a žadatel je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, právo požádat 
správce o vysvětlení, právo domáhat se opatření k zajištění nápravy, právo blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo žádat 
nápravu nemajetkové újmy, pokud by žadateli vznikla v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE KARTY: 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že Kartu ČT mohu a budu užívat pouze pro příjem programů České televize, a to pouze pro svou osobní potřebu, resp. 
potřebu členů domácnosti, a neumožním její užívání jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Programem České televize se v souladu s § 2 odst. 1 písm. 
j) zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znění pozdějších předpisů, rozumí záměrné časové uspořádání jednotlivých televizních pořadů 
a dalších částí vysílání, které podle zák. č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů provozuje Česká televize. 
  
Programy České televize se zavazuji přijímat pomocí této karty pouze na území České republiky. V případě nerespektování výše uvedených podmínek a porušení 
ustanovení zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, beru na vědomí a souhlasím s tím, že karta bude po 
upozornění ze strany ČT neprodleně zablokována. 
 
Dále prohlašuji, že souhlasím s konverzí výše uvedených přístupových karet do režimu Karta ČT s tím, že po této konverzi uvedené karty nebudou umožňovat 
přístup k žádným jiným programům kromě programů České televize. 
 

 
 
 
 
 
  Datum     Podpis 

 

 

                 

                 

                 


