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Magenta Experience Center - OC Arkády Pankrác Praha 4 

Návštěvní řád 

I.  

     Obecná ustanovení 

Tento návštěvní řád upravuje podmínky vstupu a pobytu osob v rámci konání akcí 

– eventů v Obchodním centru Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4 

v 1NP v obchodní jednotce č. 00.SH.018a, kterou na základě platně uzavřeného 

nájemního vztahu je oprávněna užívat společnost T-Mobile Czech Republic a.s., 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „T-Mobile“). 

Magenta Experience Center (dále jen „MEC“) je prodejní a zážitkový showroom 

s přednáškovými sály, kde se konají akce – eventy jako např. školení, přednášky, 

workshopy, talkshow a řada dalších eventů, které mohou být veřejně prezentovány 

v offline nebo online formě. Všechny tyto akce – eventy jsou určeny pro 

zaměstnance T-Mobile, externisty T-Mobile, pro pracovníky zákazníků, obchodní 

partnery a jejich zákazníky či potencionální zákazníky a rovněž pro širokou veřejnost 

(dále jen „účastníci/návštěvníci“). 

 

Tento Návštěvní řád doplňuje Provozní příručku včetně Domovního řádu 

Obchodního centra Arkády Pankrác. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování 

všech účastníků/návštěvníků, kteří vstupují do MEC, a to zejména za účelem 

účastenství v jednotlivých eventech - akcích (dále jen „akce"). Tento návštěvní řád 

se vztahuje i na zaměstnance společnosti T-Mobile. Účelem Návštěvního řádu je 

zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrana jejich zdraví a současně zajištění 

ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v MEC. Každý účastník svým 

vstupem do MEC bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen dodržovat veškeré 

podmínky a pravidla chování stanovené tímto Návštěvním řádem a zavazuje se je 

dodržovat. Tento Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní 

akce bude subjekt odlišný od T-Mobile (provozovatele) MEC. 
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II. 

Vstup a pobyt v MEC 

Každý účastník vstupující do MEC je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k 

poškozování vybavení či k poškození majetku MEC či ohrožení zdraví a života jiných 

osob, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek. Účastníci akce jsou povinni v 

MEC respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. 

především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů 

mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Také každý účastník, 

který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog bude případně vyveden z prostoru 

MEC popř. předán Policii ČR. 

Účastník akce – eventu vstupuje do MEC dobrovolně a na vlastní nebezpečí, za 

osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci. 

Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců T-Mobile či 

bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod. 

 

V případě vyhlášení jakéhokoliv opatření Vládou ČR (příp. jinou obecně závaznou 

formou), je každý účastník/návštěvník povinen v MEC dodržovat všechny takovéto 

pokyny v jednotlivých opatřeních vymezené. Pokud se takovéto opatření Vlády ČR 

týká ochranných opatření k zamezení šíření zdravotních rizik či k ochraně lidského 

zdraví, je každý účastník povinen dodržovat jednotlivé, konkrétně vymezené 

ochranné opatření jako např. dodržovat požadované rozestupy, nosit zakrytí úst a 

nosu a pravidelně přistupovat k desinfekci rukou apod.  

 

Při pobytu v MEC T-Mobile neručí za odložené věci v prostorách MEC, každý 

návštěvník ručí za své odložené věci sám. 
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III. 

       Zákazy 

Návštěvníci/účastníci mají v prostorách MEC zakázáno: 

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít 

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky 

c) vnášet natlakované nádoby 

d) vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky/účastníky a jsou 

označeny zákazem vstupu 

e) kouření a používání otevřeného ohně 

f) ničit zařízení a jeho vybavení 

g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení  

h) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

i) provádět jakékoliv záznamy, a to datové, obrazové a zvukové, nebude-li po 

dohodě s T-Mobilem či provozovatelem akce - eventu stanoveno jinak. Je 

zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce akce 

jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno 

fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce 

včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v MEC, se 

nemohou bez svolení T-Mobile použít pro komerční účely. Neoprávněné 

použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky 

T-Mobile je zakázáno. V MEC je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání 

jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího 

souhlasu  T-Mobile. 
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IV. 

Dozor nad dodržováním pravidel 

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad 

dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního 

řádu, přísluší zaměstnancům T-Mobile. 

 

Osoby vykonávající dohled a dozor jsou viditelně označené, tj. mají jednotný dress 

code s logem T-Mobile.   

Osoby vykonávající dohled a dozor jsou oprávněny vydávat závazné pokyny 

k zabezpečení bezproblémového chodu MEC i k zabezpečení zdárného průběhu 

jednotlivých akcí – eventů.  

Kromě zaměstnanců T-Mobile je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů v určitých 

případech též bezpečnostní služba Obchodního centra Arkády Pankrác. V rámci její 

zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. 

 

V. 

Ochrana osobních údajů 

Návštěvníci/účastnící, kteří vstupují do prostor MEC berou na vědomí, že 

v prostorách MEC může být pořizován zvukový nebo/a obrazový záznam, a to za 

účelem prezentace organizátora dané akce. Organizátorem dané akce v prostorách 

MEC může být rovněž subjekt odlišný od T-Mobile. V takovém případě T-Mobile 

nese odpovědnost pouze za použití včetně zveřejnění ze strany T-Mobile. 

Organizátor odlišný od T-Mobile je povinen informovat o zpracování osobních 

údajů. T-Mobile nenese odpovědnost za záznamy pořízené včetně zveřejnění ze 

strany jiných subjektů, tj. odlišných od T-Mobile. V případě, že by použití 

konkrétního zvukového nebo/a obrazového záznamu vyžadovalo předchozí získání 

souhlasu se zpracováním osobních údajů, T-Mobile k použití, tj. včetně zveřejnění 

nepřistoupí bez předchozího platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních 

údajů ve smyslu čl. 7 GDPR. V případě, že bude docházet ke zpracování osobních 
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údajů osoby mladší 15 let, bude potřeba získat souhlas se zpracováním osobních 

údajů zákonného zástupce dítěte. 

 

 Z pořízených zvukových nebo/a obrazových záznamů nebudou při jejich 

následném použití vytvářené evidence o fyzických osobách a k zobrazeným 

zaznamenaným návštěvníkům/účastníkům nebudou systematicky přiřazovány další 

osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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“). 

 

T-Mobile pořízené zvukové nebo/a obrazové záznamy bude využívat k přiměřené 

propagaci jednotlivých pořádaných akcí v prostorách MEC na webových stránkách 

T-Mobile, tiskových materiálech T-Mobile a na profilech sociálních sítí T-Mobile 

(Twitter, Facebook, Instagram). T-Mobile bude při zveřejnění veškerých materiálů 

respektovat zachování důstojnosti a cti zobrazovaných návštěvníků/účastníků.  

 

V případě, že by použití konkrétního zvukového nebo/a obrazového záznamu 

vyžadovalo předchozí získání souhlasu se zpracováním osobních údajů, T-Mobile 

k použití, tj. včetně zveřejnění nepřistoupí bez předchozího platně uděleného 

souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 7 GDPR.  

 

 

VI. 

          Odpovědnost za škodu a důsledky porušení návštěvního řádu 

Každý účastník vstupuje a pobývá v MEC na vlastní nebezpečí. T-Mobile odpovídá 

pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým 

chováním jeho zaměstnanců. 
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Úrazy či škody na majetku je návštěvník/účastník povinen neprodleně oznámit 

zaměstnanci T-Mobile.  

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení Návštěvního řádu, může být 

do budoucna zakázán vstup do MEC, a to na jakoukoli dobu. 

 

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem/účastníkem bude vymáhána 

v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku 

udělení pokuty T-Mobile ze strany státních orgánů, zrušení akce - eventu). 

 

Tento návštěvní řád je účinný od 17.12.2020. 


