Základní podmínky související se zasíláním
obchodních sdělení
(dále jen „Podmínky“)
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

I.

II.

Obecná ustanovení
1.

Tento dokument obsahuje podmínky, za kterých jsou
účastníkům sítě elektronických komunikací provozované
společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
149 00 Praha 4, IČ 6494 9681, zapsané do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 3787 (dále jen "TMCZ") zasílána obchodních sdělení.

2.

Tyto podmínky jsou vydány v souladu s Všeobecnými
podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v
platném znění (dále jen „Všeobecné podmínky“) a v souladu s
platným právním řádem České republiky a jsou dostupné na
webových stránkách www.t-mobile.cz.

3.

V záležitostech neupravených těmito podmínkami se uplatní
podmínky stanovené Všeobecnými podmínkami anebo
smluvní ujednání uzavřená mezi účastníkem a TMCZ.

III. Obsah obchodního sdělení a osobní údaje
1.

Za obsah obchodního sdělení odpovídá jeho zadavatel
(subjekt, jehož jménem se komunikace uskutečňuje). Je-li
TMCZ pouze šiřitelem obchodního sdělení třetí strany,
odpovídá pouze v rozsahu stanoveném platnou právní
úpravou. Jakýkoliv další kontakt se zadavatelem obchodního
sdělení je právem, nikoliv však povinností účastníka.
Rozhodne-li se účastník kontaktovat zadavatele obchodního
sdělení (například za účelem využití propagované výhody
atp.), je na účastníkovi zda poskytne své osobní údaje
zadavateli obchodního sdělení či nikoliv, vyplnění osobních
údajů účastníkem do formuláře zadavatele a jejich odeslání se
však považuje za souhlas zákazníka se zpracováním
osobních údajů.

2.

Z obsahu obchodního sdělení je zřejmá totožnost odesílatele
(subjektu, jehož jménem se komunikace uskutečňuje), a to
zejména použitím obchodní firmy zadavatele, ochranné
známky zadavatele, či jím poskytovaného zboží či služeb atp.

3.

S osobními údaji účastníků nakládá TMCZ výlučně v rozsahu
získaného souhlasu a po dobu jeho platnosti, a to za
podmínek stanovených Všeobecnými podmínkami, platnými
právními předpisy a smluvními ujednáními s účastníkem.

Základní informace
1.

TMCZ používá elektronický kontakt účastníka pro zasílání
obchodních sdělení TMCZ i obchodních sdělení třetích stran
(dále jen „obchodní sdělení“) pouze v rozsahu účastníkem
poskytnutého souhlasu (viz. zejména čl. 11. odst. 4.
Všeobecných podmínek).

2.

Pro označení obchodních sdělení je TMCZ oprávněn použít
hvězdičku („*“). Prostřednictvím uvedeného označení, není-li
využito slovního vyjádření, jsou Účastníci schopni obchodní
sdělení identifikovat (viz. zejména čl. 11. odst. 8. Všeobecných
podmínek).

3.

Oznámí-li účastník, že si nepřeje, aby mu byla obchodní
sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním
obchodních sdělení či jejich části dle nabídky TMCZ (dále jen
„vyslovení nesouhlasu“), ukončí TMCZ v přiměřené lhůtě,
která odpovídá technickým a administrativním možnostem
TMCZ, zasílání obchodních sdělení takovému účastníkovi (viz.
zejména čl. 11. odst. 8. Všeobecných podmínek).

4.

Kterýkoliv účastník je oprávněn vyslovit nesouhlas se
zasíláním obchodních sdělení buď telefonicky na zákaznické
centrum TMCZ (4603 ze sítě T-Mobile zdarma) nebo písemně
na adresu sídla TMCZ (úsek služeb zákazníkům) nebo jiným
způsobem oznámeným mu ze strany TMCZ.

5.

Jde-li o obchodní sdělení zasílaná účastníkovi na mobilní
telefon (např. SMS, MMS apod.), je účastník oprávněn vyslovit
nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení i tím, že zavolá na
telefonní číslo, ze kterého mu bylo obchodní sdělení doručeno
(telefonní číslo uvedené v záhlaví doručeného obchodního
sdělení).

IV. Závěrečná ustanovení
1.

TMCZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, vždy
však tak, aby byl zajištěn jejich soulad s platnou právní
úpravou. O této skutečnosti informuje na webových stránkách
www.t-mobile.cz

2.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2009.

