
T….                                                                      для спільних вражень 

 

 

Бізнес-умови отримання громадянами України передплачених карток 

Компанія T-Mobile Czech Republic a.s., із зареєстрованим офісом за адресою Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Prague 4, ідентифікаційний номер: 649 49 681, внесений до Комерційного 

реєстру, що ведеться Муніципальним судом у Празі, розділ B, вкладиш 3787 

 

(далі - «Умови») 

 

Ці Положення та умови регулюють підстави, на яких T-Mobile Czech Republic a.s. (далі – 

«Оператор») пропонує громадянам України біженцям із своєї країни у зв’язку з війною (далі 

– «Учасник») передплачені картки 50-хвилин дзвінків та 50 SMS на всі мережі та 10 GB 

інтернету (далі іменовані «Передплачені картки») безкоштовно або за пільговими цінами 

(далі – «Пропозиція») з тарифом відповідно до даної редакції (далі – «основна послуга»). 

У питаннях, не врегульованих цими Умовами, використовуються положення чинних 

Загальних положень та умов T-Mobile Czech Republic a.s. (далі – «VPST»), Умови обробки 

персональних, ідентифікаційних, операційних даних та місцезнаходження Абонента, 

Принципи захисту персональних даних та інші умови надання послуг і пропозицій 

Оператора, зокрема переддоговірної інформації щодо основної послуги, опублікованої на 

веб-сайті Оператора за адресою www.t-mobile.cz/twist та положенням чинного правового 

порядку Чеської Республіки. 

Конкретні параметри Абонентського договору включені в Резюме договору з 1 січня 2022 

року, яке разом з Переддоговірною інформацією про основну послугу та чинним Прайс-

листом Послуг є невід’ємною частиною Абонентського договору. 

Умови оприлюднюються на вищезазначеному сайті Оператора і не є окремою, без виконання 

інших умов, пропозицією про укладення договору. Умови можуть бути додатково 

повідомлені іншими засобами, такими як друкована реклама, плакати тощо. У разі 

суперечності між текстом Умов, опублікованими в Інтернеті, та формулюваннями Умов, 

опублікованими іншим способом, формулювання опубліковані на вищевказаному веб-сайті 

завжди є вирішальними. 

 

 

 

1. Учасник, який прийде в один із магазинів T-Mobile або до партнера Оператора допомоги 

Україні (благодійні організації, регіональні центри допомоги тощо), матиме право отримати 

одну з карток передоплати (згідно зі складом). даного населеного пункту). 

 2. Кожен Абонент має право отримати для себе лише один примірник передплаченої картки 

(тобто одну передплачену картку на особу). Абонент визнає, що з метою перевірки цього 

номера Оператор як адміністратор оброблятиме персональні дані Абонента в діапазоні імені, 

прізвища та дати народження, отриманих Оператором при передачі Абоненту відповідної 

передплаченої картки. на підставі його ідентифікації. Правовою підставою для обробки є 

безкоштовне надання товарів, а дані будуть оброблятися протягом необхідного часу, тобто 

протягом 6 місяців з моменту передачі Передплаченої картки. 

 3. З передплаченої картки з тарифом 50 хвилин дзвінків та 50 SMS на всі мережі 
може стягуватися 2 CZK включно ПДВ. 
 4.З метою забезпечення збору даних згідно з попереднім пунктом, дані також будуть 

оброблятись іншими суб'єктами, які будуть займати посаду обробника персональних даних і 

які будуть розповсюджувати передплачені картки Учасникам (благодійні організації, 

регіональні центри допомоги тощо).  



 5. Абонент визнає, що він має такі права, що випливають із обробки його персональних 

даних, які він може реалізувати проти Оператора: (I) право на доступ до персональних даних, 

(II) право на виправлення неточних та додаткових неповних персональних даних, (III) право 

на видалення персональних даних, якщо персональні дані більше не потрібні для цілей, для 

яких вони були зібрані або оброблені іншим чином, або якщо буде встановлено, що вони були 

оброблені незаконно, (IV) обмежити обробку персональних даних, (V) перенос даних, (VI) 

висунути заперечення, після чого обробка персональних даних буде припинена, якщо не буде 

доведено, що для обробки є серйозні законні причини, які переважають інтереси, або права 

та свободи, зокрема, якщо для забезпечення законних прав контролера є (VII) подання скарги 

до Управління захисту персональних даних. 

    6. Більше інформації про обробку персональних даних можна знайти в Основах  

конфіденційності на www.t-mobile.cz у розділі Конфіденційність. 

    7. У разі виникнення підозри у зловживанні Пропозицією, така поведінка Абонента буде 

розцінюватися як зловживання послугами відповідно до положень VPST, а Оператор матиме 

можливість обмежити надання послуг за Передплаченими картками, отриманими Абонентом 

з порушенням цих Умов. 

     8. Оператор має право відмовити у видачі іншої передплаченої картки Абоненту, який уже 

отримав одну передплачену картку відповідно до цих Умов. 

     9. Оператор залишає за собою право в будь-який час оновлювати та змінювати Умови, а 

також умови та обсяг Пропозиції або повністю скасувати Пропозицію. Про такі зміни 

Оператор повідомить Абонента у встановленому законодавством порядку. 

     10. Ці Загальні положення та умови набувають чинності 13.06.2022. 


