
 

Pravidla marketingové  
akce„ Back to school“ 

 
(dále jen „Pravidla“) 
 
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 „Back to school“ (dále také jen 
„Akce“). 

2. Pravidla upravující podmínky Akce jsou v plném znění dostupná na webových 
stránkách https://www.t-mobile.cz/pro-mlade. 

3. Akce probíhá na území České republiky od 4. 9. 2020 do 15. 10. 2020, (dále jen 
„Doba trvání Akce“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Akce.  

I I .   Základní informace o Akci, odměna, 

1. Do Akce je automaticky zahrnut každý Účastník, tj. osoba, která si v Době trvání 
Akce sjedná novou Účastnickou smlouvu  či prodlouží platnosti již platné a účinné 
Účastnické smlouvy, jejichž předmětem je poskytování telekomunikačních služeb 
Pořadatele, a to s jedním z tarifů Můj Student (dále jen „Smlouva“), a který vyslovil 
souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání 
marketingových sdělení Pořadatele (dále jen „Soutěžící“). 

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. 

3. Soutěžící, který splní podmínky uvedené v  odst. 1. tohoto článku (dále jen 
„Podmínky Akce“), obdrží automaticky po aktivaci jeho Smlouvy slevový voucher 
v hodnotě 20 % na nákup v e-shopu Freshlabels při nákupu nezlevněného zboží s 
platností do 15. 10. 2020 (dále jen „Odměna“). O získání Odměny a možnosti jejího 
využití bude Soutěžící informován formou emailu či SMS. 

4. Současně se pak Soutěžící automaticky zařazuje do losování o hlavní výhru Akce, 
kterou je Soutěžícím sjednaný tarif na rok zdarma (dále jen „Výhra“). Losování o 
Výhru proběhne dne 20. 10. 2020 (dále jen „Rozhodný den“). Losováno bude 
náhodných 5 výherců z řad Soutěžících. 

5. Do losování dle předchozího odstavce jsou zařazeny veškeré Smlouvy, které byly 
uzavřeny Soutěžícími v Době trvání Akce a jsou platné a účinné k danému 
Rozhodnému dni. Nárok na Výhru má pak Soutěžící, jehož Smlouva dle těchto 
Podmínek bude platná a účinná minimálně 14 dnů od data aktivace. 

6. O podmínkách předání Výhry se Pořadatel dohodne s konkrétním Soutěžícím 
osobně telefonicky nebo prostřednictvím SMS nejpozději do 7 dnů od Rozhodného 
dne. 

7. Nesplní-li Soutěžící kteroukoliv z podmínek Akce daných Pravidly, nebude mu Výhra 
přiznána. Výhru nelze vyplatit v hotovosti a není vymahatelná. Výhra, která není 
přiznána anebo poskytnuta Soutěžícímu, propadá ve prospěch Pořadatele.  

 

I I I . Zpracování osobních údajů 

1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, 
plnění jejích podmínek a předání a čerpání Odměny či Výhry bude Pořadatel, jako  
správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých 
Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci Soutěže, a to Jméno, 
Příjmení, Telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa. Právním základem zpracování 
je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po 
dobu trvání Soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví -li právní předpisy 
jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů 
zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely 
Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti  
příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.  

2. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo 
omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na  
www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí. 

I V .  Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo 
odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich  
vyhlášením na internetové adrese https://www.t-mobile.cz/pro-mlade. Změna 
Pravidel nezakládá nárok Soutěžícího 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 Akcii 
a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku 
přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit z Akce kteréhokoli ze 
Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla či obecně závazné 
právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. 

4. Datum vydání Pravidel:  31. 8. 2020. T-Mobile Czech Republic a. s. 

 


