
 

Obowiązuje od dnia 2022.09.15  1 
 

 

Warunki Oferty PrOmOcyjnej „dObrze, że jesteś – 3 GB” dla 

abOnentóW t-Mobile 
 

 
 

1. W okresie od dnia 15 września 2022r. do wycofania niniejszej oferty, ale nie dłużej niż do 21 września 2022r. T-Mobile 
Polska S.A. (zwana dalej „T Mobile” lub „Operatorem”) oferuje następujące warunki:   

2. Z niniejszej oferty może skorzystać abonent T-Mobile korzystający z taryfy T lub T-Data (zwany dalej „Abonentem”), który 
wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing”.  

3. Bezpłatny pakiet można aktywować w okresie trwania niniejszej promocji poprzez aplikację Mój T-Mobile – po 
zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile, zlecić w niej aktywację bezpłatnego bonusu w postaci pakietu 3 GB do 
wykorzystanie na krajową transmisję danych w ramach Internetu (dalej „Bonus 3 GB”).  

4. Udostępnienie Bonusu 3 GB nastąpi w ciągu 72h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em.  
5. Bonus 3 GB może być wykorzystany do końca Cyklu Rozliczeniowego, w którym został on udostępniony. Po tym terminie 

niewykorzystane jednostki z Bonusu 3 GB przepadają.  
6. Bonus 3 GB jest usługą jednorazową.  
7. W stosunku do danej Karty SIM Abonent może skorzystać z niniejszych warunków tylko jeden raz w okresie ich 

oferowania.  
8. Abonent może sprawdzić status dostępnego zasobu danych w jeden z następujących sposobów:  
8.1. w aplikacji Mój T-Mobile, 
8.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.  
9. Skorzystanie z niniejszych warunków nie wpływa na wysokość Kwoty Miesięcznej ani Limitu Danych UE, o których mowa 

w cenniku usług roamingowych Abonenta.  
10. W przypadku łącznego korzystania z niniejszych warunków i pakietu danych z podstawowych Warunków Oferty 

Promocyjnej (określających wysokość Abonamentu w Umowie) lub Warunków Oferty Promocyjnej „Dobrze, że jesteś – 3 
GB” obowiązują następujące zasady: Bonus 3 GB sumuje się zarówno z pakietem/ami otrzymanym/i w ramach 
wskazanych podstawowych warunków. Następuje wówczas zwiększenie puli danych wolnej od ograniczenia szacunkowej 
prędkości maksymalnej o 3 GB. Po wykorzystaniu puli danych wolnej od ograniczenia prędkości nastąpi jej zmniejszenie 
do końca Cyklu Rozliczeniowego, opisane w tych podstawowych warunkach. Takie samo jej zmniejszenie nastąpi, jeśli w 
momencie udostępnienia Bonusu 3 GB, Abonent nie miał dostępu do Internetu bez wskazanego ograniczenia 
szacunkowej prędkości  maksymalnej.  

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Znaczenie 
pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w Umowie, w szczególności w 
RŚUT. 

12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez T-Mobile w związku z akcją promocyjną znajduje się w Załączniku nr 
1 do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 1 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez T-Mobile Polska S.A.  

1. Administratorem danych osobowych T-Mobile Polska S.A. z siedzibą  w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 12 (dalej: „T-Mobile”).  

2. T-Mobile wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się: 

a) mailowo pod adresem: iod@t-mobile.pl; 
b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 

T-Mobile Polska S.A.  
Ul. Marynarska 12 
02-674 Warszawa 
Z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych” 

3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. T-Mobile przetwarza dane osobowe w celu (i) marketingu usług własnych, przeprowadzenia akcji promocyjnych, (ii) rozpatrywania 

skarg, reklamacji, (iii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych: (i) zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO; w celu wskazanym 

w zgodzie), (ii) uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO; uzasadnionym interesem i celem jest przeprowadzanie akcji 

promocyjnych, rozpatrywanie skarg, reklamacji, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami).  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: (i) upoważnieni pracownicy i współpracownicy T-Mobile, (ii) podmioty świadczące 

usługi na rzecz T-Mobile, (iii) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7. T-Mobile przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem 

odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna 

decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską; 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.  

8. T-Mobile przetwarza dane osobowe przez niezbędny do osiągnięcia celów dla jakich zostały zebrane, np. przez czas trwania 

promocji, czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane na podstawie 

uzasadnionego interesu mogą być przetwarzane przez czas krótszy w przypadku złożenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe 

przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu jej wycofania.  

9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: (i) dostępu do 

danych osobowych, (ii) sprostowania danych osobowych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iv) przenoszenia 

danych osobowych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (vi) usunięcia danych osobowych.  

11. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 
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