
 

Obowiązuje od dnia 2022.11.17 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PAKIET 5 GB DLA KIBICÓW NA 

5” DLA ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA 

KARTĘ 

 
1. W okresie od dnia 17.11.2022 r. do wycofania niniejszej oferty, ale nie dłużej niż do 23.11.2022 r, T-

Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zwana dalej „T-
Mobile”) w ramach akcji promocyjnej udostępnia pakiet 5 GB do wykorzystania na krajową transmisję 
danych w ramach Internetu (dalej Pakiet 5 GB) w cenie 0 zł. 
 

2. Z oferty mogą skorzystać: 
2.1. Abonent systemu Mix korzystający z taryfy Frii Mix (zwany dalej „Abonentem”), oraz 
2.2. Użytkownik systemu T-Mobile na kartę korzystający z taryfy GO!, Frii (zwany dalej „Użytkownikiem”). 

 
3. Warunkiem skorzystania z Pakietu 5 GB jest: 
3.1. Posiadanie aktywnej zgody marketingowej „T-Mobile Marketing”, 

3.2. Posiadanie Karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta. 

 

4. Jak działa Pakiet 5 GB? 

4.1. Pakiet może być aktywowany w okresie trwania niniejszej promocji. Po tym terminie skorzystanie z 

Pakietu będzie niemożliwe. 

4.2. Pakiet można aktywować po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i zleceniu w niej aktywacji paczki 

5 GB do wykorzystania na krajową transmisję danych w ramach Internetu. 

4.3. Udostępnienie Pakietu 5 GB nastąpi najpóźniej w ciągu 72h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie 

potwierdzone SMS-em. 

4.4. Pakietu 5 GB może być wykorzystany w ciągu 7 dni, licząc od dnia jego udostępnienia. Po tym terminie 

niewykorzystane jednostki z Pakietu 5 GB przepadają. 

4.5. W przypadku wykorzystania całego Pakietu 5 GB przed upływem wskazanych 7 dni, opłaty za transmisję 

danych w ramach Internetu będą naliczane zgodnie z warunkami Umowy, zawartymi poza niniejszym 

dokumentem. 

4.6. Pakiet 5 GB wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i 

innymi zasobami danych, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

4.7. Usługa umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych, realizowany we 

wszystkich stosowanych przez T-Mobile technologiach mobilnych. Rodzaj technologii, w której w danym 

momencie Abonent/Użytkownik korzysta z Usługi zależy od jej dostępności na danym terenie, klasy 

wykorzystywanego urządzenia, jego ustawień  oraz rodzaju Karty SIM. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i 

najnowszej technologii oraz dotyczące jej informacje dostępne są na www.t-mobile.pl 

4.8. W ramach niniejszej oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za 

dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji 

dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100 kB. 

 

5. Pakiet 5 GB jest usługą jednorazową.  
 

6. Stan i ważność swojego konta można sprawdzić: 
6.1. W aplikacji Mój T-Mobile 
6.2. Kontaktując się z Biurem Obsługi Użytkownika. 

 
7. Zmiana taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu 

Mix, systemu na kartę lub do systemu abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację Pakietu 
5 GB na koncie Abonenta/Użytkownika, a także automatyczne anulowanie niewykorzystanych danych z 
tego Pakietu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia 

cennika właściwego dla aktualnie posiadanej taryfy oraz postanowienia wiążącego Użytkownika 



„Pakiet 5 GB dla kibiców na 5” dla Abonentów MIX i Użytkowników T-Mobile na kartę 

Obowiązuje od dnia 2022.11.17 

„Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Systemie T-Mobile na Kartę” 

oraz Abonenta Mix „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” 

dostępnych na www.t-mobile.pl  

 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez T-Mobile w związku z akcją promocyjną znajduje się 

w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Pakiet 5 GB dla kibiców na 5” dla Abonentów MIX i Użytkowników T-Mobile 

na kartę. 

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. 

http://www.t-mobile.pl/
mailto:iod@t-mobile.pl

