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1.  Tyto Podmínky zpracování osobních, identifikačních, pro-
vozních a  lokalizačních údajů (dále jen „Podmínky“) upravují 
práva a povinnosti smluvních stran (T-Mobile a účastníka) při 
zpracování osobních, identifikačních, provozních a  lokalizač-
ních údajů účastníků (dále jen „Údaje“). Za účastníka se pro 
účely těchto Podmínek považuje každý, kdo je s T-Mobile v ja-
kémkoliv smluvním či obdobném vztahu. T-Mobile je oprávněn 
zpracovávat Údaje, které získal zejména v souvislosti s uzavře-
ním Účastnické smlouvy, poskytováním nabízených služeb či 
jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s účastníkem či od 
třetích osob. 

2.  T-Mobile zpracovává vaše Údaje vždy transparentně, korekt-
ně, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a  o  zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a to v rozsahu nezbytném pro příslušný účel zpracování. 
T-Mobile vaše Údaje bezpečně uchovává po dobu nezbytně 
nutnou podle lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpi-
sy. 

3.  Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jmé-
no, příjmení, adresa (zejména doručovací adresa, adresa místa 
instalace dané služby), rodné číslo, popř. jiný národní identi-
fikátor, datum narození, věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, 
údaje o dokladech totožnosti, telefonní číslo a e-mailová ad-
resa, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, IČO, úda-
je o platbách a platební morálce, číslo SIM karty, účastnické 
telefonní číslo, aktivní tarif a heslo. 

4.  Provozními údaji se rozumí zejména telefonní číslo volajícího, 
telefonní číslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za po-
skytnutou službu, začátek spojení, konec spojení, datum a fre-
kvence uskutečnění spojení, počet poskytnutých jednotek 
(např. minuty, kB či kusy), typ přístupu k internetu (např. WAP, 
APN Internet, pevný internet – ADSL, SHDSL, xDSL atp.), typ 
používaného koncového zařízení a  IMEI, konfigurační údaje 
(např. IP adresy), údaje o obsahu a způsobu využívání služeb 
a typovém chování účastníka (behaviorální údaje). 

5.  Lokalizačními údaji se rozumí údaje zpracovávané v síti elek-
tronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu kon-
cového zařízení účastníka, zejména údaj o síti, k níž je účastník 

připojen (např. při roamingových spojeních), údaj o tranzitní 
ústředně apod. 

6.  T-Mobile zpracovává Údaje v souladu s článkem 6 GDPR (práv-
ní tituly pro zpracování osobních údajů). T-Mobile zpracovává 
Údaje na základě následujících právních titulů: splnění smlou-
vy, plnění právních povinností, oprávněného zájmu T-Mobile 
a na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

7.  Zpracování Údajů na základě právního titulu splnění smlou-
vy a  plnění právních povinností, tj. povinností vyplývajících 
z právního předpisu a oprávněných zájmů T-Mobile, zahrnuje 
zpracování pro následující účely: poskytování služeb, zajištění 
propojení a  přístupu k  síti, zajištění provozních činností ne-
zbytných k  poskytování služeb, vyúčtování, účetní a  daňové 
účely, identifikace zneužívání sítě či služeb (kterým je mimo 
jiné i opakované neuhrazení ceny nabízených služeb), ochra-
ny práv a  právem chráněných zájmů (T-Mobile a  účastníků, 
spočívající v posuzování schopnosti a ochoty účastníků plnit 
své závazky, vymáhání pohledávek z vyúčtování, poskytování 
služeb), případně dalších identifikačních údajů účastníka vo-
lajícího na čísla tísňového volání (přesný rozsah předávaných 
Údajů stanoví vyhláška č. 267/2017 Sb., vyhláška o  lokalizaci 
a  identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání), 
a to subjektům provozujícím pracoviště pro příjem volání na 
čísla tísňového volání. 

8.  T-Mobile je oprávněn zpracovávat Údaje rovněž v případě, že 
účastník k danému zpracování vyjádří souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Udělení souhlasu je vždy zcela dobrovolné 
a Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

9.  T-Mobile je oprávněn na základě oprávněného zájmu dle člán-
ku 6 odst. 1 písm. f) GDPR v souvislosti s přímým marketin-
gem oslovovat účastníky s nabídkou zboží a služeb T-Mobile. 
Účastníci si mohou vybrat, jakou formou chtějí nabídku přímé-
ho marketingu dostávat, zda upřednostňují telefonickou na-
bídku, SMS, nebo e-mail. T-Mobile využívá v souvislosti s oslo-
vováním na základě přímého marketingu smluvní partnery, 
kteří jsou v postavení zpracovatele osobních údajů. Pokud si 
nepřejete dostávat naši nabídku na základě přímého marke-
tingu, můžete ji jednoduše odmítnout (námitka proti zpraco-
vání). Můžete to udělat přímo u dané nabídky nebo v aplika-
ci Můj T-Mobile (na webu i v aplikaci) a odškrtnutím políček 
k přímému marketingu, čímž nastavíte jednotlivé formy, jimiž 
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vás můžeme takto oslovovat (e-mail, SMS, volání). Dále mů-
žete námitku uplatnit pomocí Kontaktního formuláře pro zá-
kazníky, který je rovněž k  dispozici na webových stránkách: 
www.t-mobile.cz, telefonicky v zákaznickém centru T-Mobile 
a rovněž v prodejně T-Mobile. Jakmile nám dáte vědět, že už si 
nepřejete zpracování osobních údajů za účelem přímého mar-
ketingu, tj. nepřejete si dostávat naše nabídky, ukončíme tento 
proces v co nejkratší době, jakou nám naše technické a admi-
nistrativní možnosti dovolí. V případě, že odmítnete nastave-
ní přímého marketingu, tj. podáte námitku proti zpracování 
osobních údajů a znovu se rozhodnete nastavit, že si přejete 
dostávat marketingová sdělení na základě přímého marketin-
gu, bude vaše nové nastavení považováno ze strany T-Mobile 
za souhlas.

10.  S marketingovou nabídkou vás T-Mobile může oslovovat rov-
něž v případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osob-
ních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Snažíme se o to, 
aby pro vás nabídka byla vždy co nejzajímavější, a proto máme 
celkově tři marketingové souhlasy, jež mají odlišný obsah, a vy 
se tak můžete rozhodnout, k čemu nám souhlas chcete udělit, 
tj. o co máte skutečně zájem. Jedná se o: Souhlas s marketin-
gem třetích stran, Souhlas se zpracováním provozních a loka-
lizačních údajů pro marketingové účely T-Mobile a Souhlas se 
zpracováním provozních a  lokalizačních údajů pro marketin-
gové účely T-Mobile a marketing třetích stran. Podrobné in-
formace k obsahu uvedených souhlasů naleznete v Zásadách 
ochrany osobních údajů na našich webových stránkách v části 
B. Souhlas zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasa-
dy-ochrany-osobnich-udaju. Uzavíráte-li s  námi účastnickou 
smlouvu, zeptáme se vás, zda máte zájem souhlas udělit. Sou-
hlas můžete udělit rovněž elektronickou cestou zaškrtnutím 
příslušného políčka v aplikaci Můj T-Mobile v části Nastavení 
souhlasů, v aplikaci nebo na našem webu. Udělení souhlasu je 
vždy dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat. 

11.  Obchodní sdělení T-Mobile označuje hvězdičkou (*) nebo ji-
ným vhodným označením (např. OS apod.), které účastníka 
informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením 
ve smyslu platných právních předpisů a že jeho odesílatelem 
je T-Mobile.

12.  T-Mobile zpracovává Údaje za účelem ověřování a hodnocení 
bonity a platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či 
jiných podobných registrů a  dále za účelem vzájemného in-
formování oprávněných uživatelů těchto registrů, a to jak při 
vzniku smluvního vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání smlou-
vy, je-li to nezbytné. Zpracování Údajů za účelem ověřování 
bonity a platební morálky a vzájemného informování oprávně-
ných uživatelů registrů dlužníků prostřednictvím těchto regis-
trů zahrnuje zpracování jména, příjmení, adresy, rodného čísla, 
názvu, obchodní firmy, sídla, místa podnikání, identifikačního 
čísla, data vzniku dluhu, výše dluhu, typu služby či produktu, 
při jejichž poskytování či prodeji dluh vznikl, splatnosti, výše 
dlužné částky po splatnosti, počtu dlužných vyúčtování, údajů 
o postoupení pohledávky, data zaplacení, údajů o odpisu po-

hledávky a ID záznamu. Tyto Údaje je T-Mobile oprávněn pře-
dat registru dlužníků v případě opakovaného prodlení s úhra-
dou nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle než  
30 dnů po splatnosti. Provozovatel registru dlužníků je opráv-
něn dále tyto Údaje zpřístupnit za účelem hodnocení bonity 
a platební morálky všem uživatelům registru, a to včetně rod-
ného čísla, které je nezbytným identifikátorem. K datu nabytí 
účinnosti těchto Podmínek T-Mobile předává data za účelem 
ověřování platební morálky prostřednictvím registru dlužní-
ků sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob,  
IČO: 69346925. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je 
uveden na adrese www.solus.cz. T-Mobile je za uvedeným 
účelem oprávněn využít i  další registry dlužníků. V  takovém 
případě T-Mobile informuje o dalších registrech na webových 
stránkách T-Mobile. 

13.  Účastník souhlasí s tím, že T-Mobile zpracovává Údaje za úče-
lem ověřování a  hodnocení jeho bonity a  platební morálky 
prostřednictvím pozitivních registrů či jiných podobných re-
gistrů a dále za účelem vzájemného informování oprávněných 
uživatelů těchto registrů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, 
tak kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, je-li to nezbytné. Zpra-
cování Údajů za účelem ověřování platební morálky a vzájem-
ného informování oprávněných uživatelů pozitivních registrů 
prostřednictvím těchto registrů zahrnuje jméno, příjmení, ad-
resu, rodné číslo, datum narození, pohlaví, název obchodní fir-
my, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, údaj o dokladech 
totožnosti, údaj o  tom, že mezi účastníkem a T-Mobile došlo 
k  uzavření smlouvy, údaj o  finančních závazcích, které vznik-
ly, vzniknou nebo mohou vzniknout účastníkovi vůči T-Mobile 
v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a o plnění těchto závazků 
(zejm. údaje o vystavených vyúčtováních služeb), údaje o zajiš-
tění závazků Účastníka souvisejících se smlouvou, dalších úda-
jů vypovídajících o bonitě a platební morálce Účastníka (zejm. 
údajů o  rozsahu a  povaze příp. porušení smluvní povinnosti, 
jehož následkem je existence dlužné pohledávky po splatnosti, 
o příp. změnách závazku nebo smlouvy, o předčasném splně-
ní dluhu apod.). Provozovatel pozitivního registru je oprávněn 
dále tyto Údaje zpřístupnit za účelem hodnocení bonity a pla-
tební morálky všem uživatelům registru, a to včetně rodného 
čísla, které je nezbytným identifikátorem. K datu nabytí účin-
nosti těchto Podmínek T-Mobile předává data za účelem ově-
řování platební morálky prostřednictvím pozitivního registru 
sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: 
69346925. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden 
na adrese solus.cz. Souhlas se zpracováním Údajů za účelem 
ověřování bonity a platební morálky a za účelem vzájemného 
informování oprávněných uživatelů výše uvedených pozitiv-
ních registrů prostřednictvím těchto registrů dává účastník 
na dobu platnosti smlouvy a  dále po dobu 1 roku od úhrady 
posledního závazku účastníka vůči T-Mobile, resp. 3 let, pokud 
byla účastníkova pohledávka postoupena dle platných práv-
ních předpisů. V případě pozitivního registru, pokud tato doba 
přesáhne dobu 10 let, budou údaje z  platební historie starší 
10 let zlikvidovány. T-Mobile je za uvedeným účelem oprávněn 
využít při jednání o  smluvním vztahu i  v  průběhu smluvního 
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vztahu s  uživatelem nebo účastníkem i  další pozitivní regis-
try. T-Mobile vás informuje o  rozšíření pozitivních registrů na 
webových stránkách T-Mobile a prostřednictvím SMS zprávy 
s informací o pozitivním registru. 

14.   Účastník má právo rozhodnout se o  tom, zda mají být jeho 
osobní údaje a identifikační údaje uvedené ve veřejném účast-
nickém seznamu, jehož účelem je zveřejnění osobních a iden-
tifikačních údajů pro potřeby vyhledání těchto údajů třetími 
osobami. Osobními a identifikačními údaji se pro účely veřej-
ného účastnického seznamu rozumí jméno, popřípadě jména, 
příjmení, popřípadě pseudonym, adresa bydliště, telefonní 
číslo a  adresa elektronické pošty, u  podnikající fyzické oso-
by navíc i adresa sídla podnikání a v případě právnické osoby 
adresa sídla, případně adresa sídla organizační složky, adresa 
a telefonní číslo provozovny a adresa elektronické pošty. Sou-
hlas s uveřejněním osobních a identifikačních údajů v účast-
nickém seznamu může účastník Operátorovi udělit při uzaví-
rání smlouvy (je-li taková možnost v rámci smlouvy dána) či 
později pro střednictvím k tomu určených kanálů (v Můj T-Mo-
bile). Současně má právo u těchto údajů uvést, zda si přeje být 
kontaktován za účelem marketingu.

15.  T-Mobile informuje účastníky, že rozhovor se zaměstnanci 
T-Mobile při osobním projednávání stížnosti či podnětu v pro-
storách osobní péče T-Mobile může být zachycen formou 
zvukového záznamu, a  to za účelem zajištění důkazu o  prů-
běhu komunikace mezi účastníkem a  zaměstnanci T-Mobile. 
V případě telefonního hovoru s operátorem Zákaznické linky či 
externím call centrem, které představuje zpracovatele osob-
ních údajů, bere účastník na vědomí, že telefonní hovor může 
být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšo-
vání jejich kvality či za účelem zajištění důkazu o uskutečněné 
transakci (např. uzavření účastnické smlouvy). 

16.  Účastník bere na vědomí, že má právo vzít svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, právo na přístup 
k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na 
výmaz, právo na omezené zpracování osobních údajů, právo 
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo nebýt 
předmětem automatizovaného individuálního rozhodování 
včetně profilování a právo obrátit se se svou stížností na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

17.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů a vašim právům 
podle GDPR naleznete v  Zásadách ochrany osobních úda-
jů, jež jsou zveřejněny na webových stránkách T-Mobile zde: 
https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasady-ochrany- 
osobnich-udaju. 

18.  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022. 
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