Obchodní podmínky služby GPS Locator
(dále jen „Podmínky“)
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1.

Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681,
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
3787 (dále jen „TMCZ“), nabízí svým zákazníkům službu GPS Locator
spočívající v určování, zpracování a vizualizaci zeměpisné polohy zařízení GPS
Locator (dále jen „Služba“ ).

2.

Tyto Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách TMCZ na adrese
www.t-mobile.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími
prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním
Podmínek uveřejněném na internetu nebo zněním, které bylo uveřejněno jiným
způsobem, je vždy rozhodující znění aktuálně umístěné na shora uvedených
internetových stránkách.

3.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí ustanovení
aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a
ustanovení platného právního řádu České republiky.

4.

Definice pojmů
4.1 Údajem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí osobní údaje (jméno,
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) a lokalizační údaje (údaje
určující zeměpisnou polohu, rychlost pohybu, směr pohybu a nadmořskou
výšku) Oprávněných osob (viz čl. 4.5 těchto Podmínek) a osob, které jsou
pomocí Služby lokalizovány (souhrnně dále též jako „subjekt údajů“).
4.2 Správcem Údajů se v souladu s ustanovením § 4 písm. j) zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen
„zákon o ochraně osobních údajů“), rozumí každý subjekt, který určuje
účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a
odpovídá za něj.
4.3 Zpracovatelem Údajů se v souladu s ustanovením § 4 písm. k) zákona o
ochraně osobních údajů rozumí každý subjekt, který na základě
zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje
podle tohoto zákona.
4.4 GPS Locatorem se rozumí koncové zařízení, vybavené přijímačem
satelitního signálu GPS, komunikující prostřednictvím mobilní telefonní
sítě.
4.5 Oprávněnou osobou se zde rozumí osoba, která si GPS Locator
zaregistrovala ke svému telefonnímu číslu v Internetové aplikaci, a je tak
oprávněna Službu GPS Locator ke konkrétnímu GPS Locatoru využívat;.
4.6 Sledovaným objektem se rozumí osoba – držitel GPS Locatoru,
případně osoba, která se nachází v bezprostřední blízkosti GPS Locatoru
ve chvíli, kdy je Oprávněnou osobou prováděn odposlech, a jejíž hlasové
či jiné projevy jsou odposlechem zaznamenány (dále také samostatně
jako „sledovaná osoba“). Sledovaným objektem je dále také zvíře, věc či
zařízení, na/v němž je GPS Locator umístěn.
4.7 Lokalizováním se rozumí zjišťování zeměpisné polohy GPS Locatoru.
4.8 Intenzivním sledováním se rozumí periodické lokalizování ve velmi
krátkých intervalech.
4.9 Historií pohybu se rozumí uchovaný záznam jednotlivých lokalizací.
4.10 Funkcí Bezpečná zóna se rozumí upozornění na situaci, kdy Sledovaný
objekt opustí vymezenou zeměpisnou oblast, resp. do ní vstoupí.
4.11 Funkcí Monitoringu rychlosti se rozumí upozornění na překročení
stanovené rychlosti pohybu Sledovaného objektu.
4.12 Funkcí Odposlechu se rozumí telefonní spojení telefonního čísla
Oprávněné osoby s GPS Locatorem bez upozornění Sledovaného
objektu.
4.13 Krizovou situací se rozumí situace, kdy je Sledovaný objekt v nouzi
nebo v nebezpečí.
4.14 Internetovou aplikací se rozumí aplikace, zobrazující polohu GPS
Locatoru v mapě a umožňující provádět nastavení služby.

5.

Popis Služby: Sledovaný objekt je vybaven GPS Locatorem, který se lokalizuje
podle satelitů GPS a v pravidelných intervalech odesílá svou polohu přes
mobilní síť do Internetové aplikace. Oprávněná osoba může kdykoliv zjistit (v

Internetové aplikaci či formou SMS), kde se Sledovaný objekt nachází, a dále
zpracovávat získané lokalizační údaje. Sledovaná osoba může GPS Locator
využít také jako mobilní telefon pro komunikaci s telefonními čísly osob, které
Oprávněná osoba v Internetové aplikaci přednastavila. V případě řešení Krizové
situace může být z přednastaveného telefonního čísla prováděn odposlech GPS
Locatoru v dosahu jeho mikrofonu, avšak vždy pouze s předchozím souhlasem
sledované osoby. Vzhledem k tomu, že Oprávněná osoba má možnost s takto
získanými Údaji dále nakládat, bere na vědomí, že se tímto sama může stát
správcem získaných Údajů, jejichž zpracování tak smí provádět výhradně v
mezích zákona.

6.

Cena za Službu je dána cenou za telekomunikační služby, účtované za
telefonní číslo SIM karty, vložené do GPS Locatoru. Ceník je k dispozici na
internetových stránkách www.t-mobile.cz.

7.

Oprávněná osoba souhlasí s tím, že TMCZ bude pro účely poskytování Služby
a řešení zákaznických stížností a podnětů zpracovávat její osobní údaje
v následujícím rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mailovou
adresu, bude-li Oprávněnou osobou společnosti TMCZ poskytnuta. Podle § 12
a § 21 zákona o ochraně osobních údajů má každý subjekt údajů mimo jiné
právo přístupu ke svým Údajům a právo na opravu zpracovávaných Údajů,
především jsou-li tyto Údaje nepřesné, a to na telefonním čísle 603 603 603,
e-mailem na adrese info@t-mobile.cz nebo osobně na kterékoliv značkové
prodejně T-Mobile. Na této adrese/tel. čísle může subjekt údajů požadovat
vysvětlení či nápravu situace, kdy podle něj dochází k takovému zpracovávání
jeho Údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života,
případně v rozporu se zákonem.

8.

Oprávněná osoba tímto bere na vědomí, že TMCZ jako správce Údajů pověřil
v souladu s § 4 písm. j) a § 6 zákona o ochraně osobních údajů zpracováváním
Údajů získaných v souvislosti s poskytováním Služby společnost Position s.r.o.
se sídlem Londýnská 665/45, Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v Obchodním
rejstříku MS v Praze, oddíl C., vložka 81053 (dále jako „Position“). TMCZ
prohlašuje, že zajistí, aby veškeré zpracování Údajů společností Position bylo
prováděno plně s ohledem na ochranu soukromí subjektů údajů a v souladu s
platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.

9.

V souvislosti se skutečností, že Oprávněná osoba se v případech vyplývajících
z čl. 5 těchto Podmínek sama může stát správcem Údajů, bere tato osoba na
vědomí, že podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod má každý mimo jiné
právo na zachování jeho lidské důstojnosti a osobní cti; právo na ochranu před
neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a rodinného života a právo
na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě. Oprávněná osoba je povinna tato práva
sledované osoby respektovat. Zpracovávat Údaje smí pouze v souladu
s platnými právními předpisy. V opačném případě nese odpovědnost za veškeré
své protiprávní jednání, včetně důsledků z takového jednání plynoucích.

10. Vzhledem k tomu, že k lokalizaci sledované osoby může docházet pouze za

předpokladu, že s tím tato osoba prokazatelně souhlasí, je Oprávněná osoba
povinna zajistit si:
V případě lokalizace dítěte do 15 let věku: předchozí písemný souhlas
zákonného zástupce dítěte za současného písemného vyjádření souhlasu
samotného dítěte, je-li toho objektivně schopno (obdobné pravidlo se užije i u
osoby starší 18 let, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudně omezena
nebo která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům);
V případě lokalizace mladistvého ve věku 15 – 18 let: předchozí písemný
souhlas tohoto mladistvého, nevyslovil-li s tím zákonný zástupce dítěte písemně
nesouhlas.
V případě lokalizace osoby starší 18 let: předchozí písemný souhlas této osoby.
Souhlas subjektu údajů musí mít všechny zákonné náležitosti, především
náležitosti vyplývající z § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních
údajů a obecné náležitosti právního úkonu podle zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění. Oprávněná osoba musí být po celou
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dobu využívání Služby schopna takto získaný souhlas prokázat. Vzor souhlasu
subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách www.t-mobile.cz.

11. Oprávněná osoba se tímto zavazuje, že za žádných okolností nebude využívat

takové funkcionality Služby, k nimž předem nezískala řádný písemný souhlas
subjektu údajů, případně k nimž byl subjektem údajů dříve udělený souhlas
následně odvolán.

12. Oprávněná osoba se zavazuje používat Službu pouze v souladu s platnými

právními předpisy. Potvrzuje, že si je vědoma důsledků případného zneužití
Služby a bere na vědomí, že TMCZ nenese za případné zneužití této Služby
jakoukoli odpovědnost. Bude-li zjištěno použití Služby u konkrétní Oprávněné
osoby v rozporu s výše uvedeným, je TMCZ oprávněn její poskytování ve
vztahu k takovéto osobě bez náhrady ukončit.

13. Oprávněná osoba bere na vědomí, že funkce Intenzivní sledování a Monitoring
rychlosti jsou primárně určeny pro řešení Krizové situace, nepovažují se za
běžné použití Služby, a jejich nadměrné využití může vést ke zvýšení běžné
ceny za používání Služby, a to v souvislosti s vyšším objemem přenášených
dat.

14. V případě ukončení poskytování Služby budou všechny Údaje subjektů údajů
v souladu se zákonem okamžitě smazány.

15. Tyto Podmínky je TMCZ oprávněn kdykoliv doplňovat a měnit, přičemž nové

znění nabývá účinnosti vždy dnem zveřejnění na internetových stránkách
www.t-mobile.cz, není-li stanoven termín pozdější.

16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.9.2011.

