
Regulamin promocji  

„Szalik za doładowanie w T-Mobile” 
 

 

§ I  

Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Szalik za doładowanie w T-Mobile”            

(zwanej dalej: „Promocją”) jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674), 

przy ul. Marynarskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 

5261040567, REGON 011417295, kapitał zakładowy w wysokości 711.210.000 złotych 

PLN, w całości wpłaconym (dalej: „T-Mobile” lub „Organizator”). 

2. Akcja promocyjna przeprowadzona zostanie przez Organizatora przy współpracy z 

Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-

718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o 

kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym) (zwana 

dalej: „Wykonawca”). 

3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu Promocji „Szalik za 

doładowanie w T-Mobile”  (zwanego dalej: „Regulaminem”). 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz 

posiadających zdolność prawną, których konto w systemie T-Mobile na kartę zostało 

doładowane na stronie www.doladowania.t-mobile.pl (zwanych dalej „Stroną”) na 

zasadach określonych w § II Regulaminu (zwanych dalej: „Uczestnikiem Promocji”). 

5. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ II  

Zasady i przedmiot Promocji 

 

1. Promocja trwa od 18-11-2020 r. od godz. 12:00 do 31-01-2021r. do godz. 23:59 lub do 

wyczerpania łącznej puli Prezentów (zwany dalej „Okres Trwania Promocji”), w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest opłacenie kwotą minimum 100 PLN i 

doładowanie konta Użytkownika T-Mobile na kartę za pośrednictwem strony 

https://www.doladowania.t-mobile.pl/ („Strona”) w Okresie Trwania Promocji 

(„Doładowanie Promocyjne”). 

3. W ramach Promocji można otrzymać darmowy prezent w postaci szalika reprezentacji 

Polski w piłce nożnej sygnowanego logiem PZPN („Prezent”). W ramach Promocji 

dostępnych jest 2000 szt. (słownie: dwa tysiące) Prezentów, których fundatorem jest T-

Mobile 

4. Aby odebrać Prezent Uczestnik Promocji musi wypełnić formularz zamówienia 

(zwanego dalej „Formularzem”)dostępny po prawidłowym wykonaniu Doładowania 

Promocyjnego na Stronie. W celu skorzystania z Promocji należy w Formularzu wpisać 

następujące dane osobowe: 

a) Numer telefonu doładowany w ramach promocji  

b) Imię i Nazwisko 

c) Adres korespondencyjny 

https://www.doladowania.t-mobile.pl/


5. Złożenie zamówienia na Prezent za pośrednictwem Formularza jest możliwe jedynie 

bezpośrednio po dokonaniu Doładowania Promocyjnego w Okresie Trwania Promocji. 

Po wyłączeniu przeglądarki, wpisanie danych w Formularzu nie będzie możliwe. 

6. Każde poprawnie wykonane Doładowanie Promocyjne uprawnia do otrzymania 

Prezentu, pod warunkiem wypełnienia Formularza. 

7. Doładowując jednocześnie kilka numerów telefonu z koszyka na Stronie, Uczestnik 

Promocji może wypełnić Formularz tylko raz, natomiast Uczestnik Promocji uprawniony 

jest do otrzymania liczby Prezentów odpowiadającej ilości numerów telefonu 

Doładowanych Promocyjnie. 

8. Uczestnik Promocji może Doładować Promocyjnie swoje konto wielokrotnie. 

9. Doładowanie Promocyjne powoduje przedłużenie ważności konta zgodnie z taryfą z 

której korzysta Użytkownik T-Mobile na kartę. 

Stan i ważność konta można sprawdzić: 

- poprzez krótki kod *101# [zadzwoń] 

- w aplikacji Mój T-Mobile 

- dzwoniąc na Automatyczne Biuro Obsługi Użytkownika *9602 

10. Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany Prezentu na ekwiwalent pieniężny. 

11. Wysyłka Prezentu nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia Okresu Trwania Promocji.  

12. Uczestnik Promocji nie ponosi kosztów przesyłki Prezentu.  

13. Dostawa przesyłki dostępna jest tylko terenie Polski. 

 

§ III Dane osobowe. 

 

1. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest T-Mobile, który przetwarza je dla 

celów organizacji Promocji i wydania Prezentów.   

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  tj. niezbędność realizacji postanowień 

Regulaminu względem Uczestników Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony 

interes Administratora danych w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami z 

tytułu naruszenia danych osobowych Uczestników lub dochodzenia roszczeń w 

związku z organizacją Promocji.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, określonych w pkt. 2 przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z 

przeprowadzenia Promocji lub ewentualnego naruszenia dóbr osobistych Uczestników 

Promocji, tj. nie dłużej niż 6 lat od organizacji Promocji.   

5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania w oparciu o 

wyrażoną zgodę – cofnięcia tej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą udostępniane podmiotom spoza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji obejmować będzie 

następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 

zamieszkania.  

8. W celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia Promocji, 

Administrator może powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników. 



9. W celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, T-Mobile 

umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@t-

mobile.pl. 

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych 

w prawie polskim.  

 

 

§ IV 

Reklamacje 

 

1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do składania do Organizatora reklamacji w 

związku z organizacją i realizacją Promocji na warunkach wskazanych w pkt 6 

„Regulaminu świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów 

komórkowych przez Blue Media S.A. w serwisie www.doladowania.t-mobile.pl”, 

dostępnego na Stronie. 

 

 

§ V  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie 

mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usługi natychmiastowych doładowań 

telefonów komórkowych przez Blue Media S.A. w serwisie www.doladowania.t-

mobile.pl”, dostępnego na Stronie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za popełnione przez Uczestnika Promocji 

pomyłki przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych, adresu poczty 

elektronicznej, adresu do wysyłki Prezentu oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie 

przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych, których wyboru dokonuje 

Uczestnik Promocji. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie. 
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