
 

 

 

    
 

 

 
 

Pravidla marketingové akce 
„Neomezené Velikonoce“ 
(dále jen „Pravidla“) 

 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 

649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3787 (dále jen „Pořadatel“) 

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatel pořádá marketingovou akci s názvem „Neomezené Velikonoce“ (dále také jen 
„Akce“). 

2. Pravidla upravující podmínky Akce jsou v plném znění dostupná na webových stránkách 
https://www.t-mobile.cz/data-navic. V otázkách neupravených v těchto Pravidlech se 
přiměřeně použije ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek zpracování osobních, identifikačních, 
provozních a lokalizačních údajů účastníků, Obchodních podmínek pro Mobilní internet 
Extra, Obchodních podmínek pro Mobilní internet Extra Nastálo, platného Ceníku tarifů 
a služeb pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a ustanovení platného právního řádu 
České republiky. 

3. Akce probíhá na území České republiky od 4. 4. 2022 do 12. 4.  2022 (dále jen „Doba 
trvání Akce“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Akce. 

II. Základní informace o Akci, odměna 

1. Do Akce je automaticky zahrnut každý koncový uživatel (jak je specifikován v 
Obchodních podmínkách pro Mobilní internet Extra a pro Mobilní internet Extra Nastálo) 
(dále jako „Účastník“), který si v Době trvání akce nově aktivuje prostřednictvím 
dostupných nákupních kanálů datový balíček Mobilní internet Extra nebo Mobilní 
internet Extra Nastálo s jedním z nabízených datových objemů. Nevztahuje se na již 
aktivní balíčky a jejich případné obnovy. 

2. Z účasti v Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve 
smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli 
další osoby, které se svou činností podílí na této Akci. Akce se nemohou dále účastnit 
Účastníci, kteří nemají nabídku balíčků Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra   
Nastálo k dispozici na základě Obchodních podmínek pro Mobilní internet Extra/ 
Nastálo. 

3. Účastník, který splní podmínky uvedené v odst. 1. tohoto článku II. (dále jen „Podmínky 
Akce“), obdrží v období od 13. 4. do 15. 4. 2022 jako odměnu od Pořadatele 
neomezená data v ČR s platností 7 dnů zdarma. Podmínkou využití „Neomezených dat 
na 7 dní“ je souběžné nastavení balíčku Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet 
Extra Nastálo. Balíček „Neomezená data na 7 dní“ bude k vyzvednutí v aplikaci Můj T-
Mobile s možností aktivace do 21. 4. 2021. Zákazník bude o dostupnosti balíčku 
„Neomezená data na 7 dní“ v aplikaci Můj T-Mobile informován SMS zprávou. 

4. Balíček „Neomezená data na 7 dní“ má pro využití dat v rámci roamingu nastavený tzv. 
EU datový limit definovaný v platném Ceníku služeb a Obchodních podmínkách EU 
roamingu. Po vyčerpání EU datového limitu Účastník potvrdí další způsob čerpání dat, 
např. aktivuje čerpání dat s příplatkem uvedeným v platném Ceníku služeb. Operátor 
informuje Účastníka vždy o dosažení zpravidla 80% a 100% vyčerpání z celkového EU 
datového limitu, a to zpravidla formou SMS, e-mailu, popř. push notifikací v aplikaci Můj 
T-Mobile. EU datový objem pro Účastníky Akce činí 5 GB.  

5. Nesplní-li Účastník kteroukoliv z Podmínek Akce, ztrácí nárok na odměnu. 
Ceny nelze vyplatit v hotovosti a nejsou právně vymahatelné. 

III. Zpracování osobních údajů Účastníků 

1. Pořadatel je správcem osobních údajů Účastníků v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů.

 

2. Pořadatel zpracovává osobní údaje pro výše uvedené účely zpracování po dobu nezbytně 
nutnou, tj. po dobu trvání Akce a jejího vyhodnocení.  

3. Účastník bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, 
která může uplatnit vůči Pořadateli, resp. vůči příjemcům jeho osobních údajů: (i) právo na 
přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných 
osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné 
pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly 
zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na 
přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude 
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by 
převážily nad jeho zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné 
vymáhání právních nároků správce, (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Akce, má toto 
automaticky za následek zrušení účasti příslušného Účastníka v Akci bez náhrady. 

4. Více informací o zpracování osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana 
soukromí. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat 
či změnit její Podmínky Akce. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením 
na internetové adrese https://www.t-mobile.cz/data-navic. Změna Pravidel nezakládá 
nárok Účastníka na náhradu nákladů vynaložených v Akci. Pořadatel může dle vlastního 
uvážení prohlásit dosavadní průběh Akce za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo 
jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit 
nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod 
Akce, nebude moci Akce pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle 
vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Akci. 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v 
souvislosti s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za 
úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v 
propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci a v 
případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku na získání 
ceny v Akci, a to včetně práva vyloučit z Akce kteréhokoli z Účastníků v případě, že by takový 
Účastník porušoval Pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti 
důvodně podezřelý. 

4. Datum vydání Pravidel: 4. 4. 2022
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