
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný/podepsaná 
 ________________________________  
 
nar. _____________________________  
 
bytem  ___________________________  
 
jako účastník akce v Magenta Experience Center dne ……………………………………. pořádané společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 
Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze pod sp. zn. B 
3787 (dále jen „T-Mobile“), souhlasím s tím, aby T-Mobile zachytil moji podobiznu na 
fotografiích a ve videozáznamech a zpracovával mé osobní údaje představované 
podobiznou zachycenou na fotografiích a videozáznamech z předmětné akce, včetně 
uvedení mého jména a příjmení za níže uvedeným/i účelem/y. 

 
Správce osobních údajů je společnost T-Mobile, který zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). Společnost T-Mobile rovněž zpracovává výše uvedené osobní údaje 
v souladu se zněním § 84 a násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Účely zpracování: 
použití v tištěné a v online reklamě propagující prostor Magenta Experience Center, jeho aktivit a 

služeb včetně produktů a služeb T-Mobile, a to i včetně zveřejnění na internetových 
stránkách či na profilech sociálních sítí T-Mobile a spolupracujících partnerů, s nimiž má T-
Mobile uzavřený smluvní vztah na území ČR i v zahraničí; a to včetně jejich předání třetím 
osobám v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedených účelů  (vydavatelé periodik, 
správci webových stránek a sociálních sítí a dalších mediálních partnerů Magenta 
Experience Centra či T-Mobile apod.). 

 
Dále souhlasím s tím, že T-Mobile je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a 
videozáznamů jakýmkoli třetím osobám, a to v souvislosti s výše uvedeným/y učelem/účely. 
Souhlasím s tím, že fotografie nebo videozáznam mohou být upraveny, měněny, použity jako 
součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.   
 
Prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím s níže uvedeným: 
 

• Tento souhlas se zpracováním osobních údajů trvá do doby, než ho odvolám, nejdéle však 
po dobu 2 let.  
 

• Udělený souhlas je dobrovolný a je možné ho odvolat kdykoliv, a to zasláním v e-mailu na: 
magentaexperience@t-mobile.cz, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 
zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost 
zpracování dle jiného právního důvodu. 
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• Více informací o zpracování osobních údajů a uplatnění práv subjektů údajů vycházejících z 
GDPR naleznete na: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju/zasady-ochrany-osobnich-
udaju.  

 
V __________________ dne __________________ 
 
___________________________ 
podpis účastníka 
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