T-Mobile Czech Republic a.s., poskytovatel služeb pod obchodní značkou Kaktus
(dále jen „my“), je oprávněn po dobu poskytování služby zpracovávat tvé osobní
údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailové spojení a jiné tvé údaje,
které jsme oprávněně získali (dále jen „údaje“). Takto získané údaje chráníme
v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a nakládáme
s nimi pouze v souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy.
Údaje zpracováváme pro následující účely: veškeré marketingové, propagační
a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění
průzkumů trhu) naší společnosti a jakýchkoliv jiných subjektů.
Tvůj souhlas rovněž znamená, že souhlasíš se zasíláním obchodních sdělení naší
společnosti a jiných subjektů, přičemž obchodní sdělení jsme ti oprávněni zasílat
elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu), písemně nebo je zpřístupnit
v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené služby. Pro označení obchodních sdělení
(naší společnosti i jiných subjektů) užíváme hvězdičku (*) nebo jiné vhodné označení,
které tě informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením
a že jeho odesílatelem jsme my.
Zpracování údajů jsi oprávněn kdykoliv odmítnout, resp. jsi oprávněn odvolat souhlas,
a to prostřednictvím Facebooku na adrese www.facebook.com/kaktus či jiným
způsobem, který ti sdělíme. V případě obchodních sdělení zasílaných formou SMS či
MMS jsi nás rovněž oprávněn kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla,
ze kterého ti bylo obchodní sdělení doručeno. Jestliže svůj souhlas s určitým
zpracováním údajů odvoláš, ukončíme zpracování v přiměřené lhůtě, která odpovídá
našim technickým a administrativním možnostem. Odvolání souhlasu se nedotýká
zpracování údajů, které jsme oprávněni zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.
V souladu se zákonem máš právo na přístup k osobním údajům týkajícím se tvé osoby,
právo na opravu těchto osobních údajů (zejména jsou-li chybné nebo neúplné), jakož
i právo žádat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, především máš-li za to, že jsou
tvé osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem.
Detailní informace o zpracování údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.t-mobile.cz. Na těchto stránkách lze nalézt například seznam zpracovatelů
osobních údajů, kteří mohou zpracovávat tvé údaje, a to na základě smlouvy
o zpracování osobních údajů, kterou jsme se zpracovateli uzavřeli.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 10. 2013.

