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Obchodní podmínky získávání předplacených karet 
občany Ukrajiny 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 
 
(dále jen „Podmínky“) 
 
Tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí občanům Ukrajiny uprchlých ze své země 
z důvodu válečného konfliktu (dále jen „Účastník“) předplacené karty edice 50 minut a 50 SMS do všech sítí a edice 10 GB dat (dále jen „Předplacené karty“) 
zdarma či za zvýhodněnou cenu (dále jako „Nabídka“), a to s tarifem dle dané edice (dále jako „hlavní služba“). 

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále jen „VPST“), Podmínek pro zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka, Zásad ochrany osobních údajů  a dalších 
podmínek Účastníkem využívaných služeb a nabídek Operátora, zejména Předsmluvních informací k hlavní službě uveřejněných na webových stránkách 
Operátora na adrese www.t-mobile.cz/twist a ustanovení platného právního řádu České republiky. Konkrétní nastavení Účastnické smlouvy Účastníka je počínaje 
1. 1. 2022 obsaženo ve Shrnutí smlouvy, které společně s Předsmluvními informacemi k hlavní službě a platným Ceníkem služeb tvoří nedílnou součást Účastnické 
smlouvy.  

Podmínky jsou uveřejněné na výše uvedených webových stránkách Operátora a nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. 
Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek 
uveřejněným na internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem, je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových stránkách 

 
1. Účastník, který se dostaví na některou z T-Mobile prodejen či k partnerovi 

Operátora pro pomoc Ukrajině (charitativní organizace, krajská centra 
pomoci apod.) bude oprávněn získat některou z Předplacených karet (dle 
skladových zásob dané lokality). 

2. Každý Účastník je oprávněn získat pro sebe v konečném součtu pouze 1 ks 
Předplacené karty (tj. jedna Předplacená karta na osobu). Účastník bere na 
vědomí, že pro účel kontroly tohoto počtu bude Operátor, jakožto správce, 
zpracovávat osobní údaje Účastníka v rozsahu jméno, příjmení a datum 
narození získaných Operátorem v rámci předání příslušné Předplacené karty 
Účastníkovi na základě jeho identifikace platným průkazem totožnosti. 
Právním základem zpracování je poskytnutí zboží zdarma a údaje budou 
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby 6 měsíců od předání 
Předplacené karty. 

3. Předplacená karta edice 50 minut a 50 SMS do všech sítí může být 
zpoplatněn částkou 2,- Kč vč. DPH. 

4. Pro účely zajištění sběru údajů dle předchozího odstavce budou údaje 
zpracovávány i dalšími subjekty, které budou v pozici zpracovatele osobních 
údajů, a které budou distribuovat Předplacené karty Účastníkům (charitativní 
organizace, krajská centra pomoci apod.). 

5. Účastník bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho 
osobních údajů, která může uplatnit vůči Operátorovi: (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.  

6. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany 
osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí. 

7. V případě, že vznikne podezření na zneužití Nabídky, bude takové chování 
Účastníka považováno za zneužití služeb podle příslušných ustanovení 
VPST, a Operátor bude mít možnost omezit poskytování služeb na 

Předplacených kartách získaných Účastníkem v rozporu s těmito 
Podmínkami. 

8. Účastníkovi, který již jednu Předplacenou kartu dle těchto Podmínek obdržel, 
je Operátor oprávněn odmítnout další Předplacenou kartu vydat. 

9. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky jakož i 
podmínky a rozsah Nabídky či Nabídku zcela zrušit. O takových změnách bude 
Operátor Účastníka informovat Zákonem předepsaným způsobem. 

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 6. 2022. 

http://www.t-mobile.cz/twist
http://www.t-mobile.cz/

