PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S PROVEDENÍM INTIMNÍHO WAXINGU U NEZLETILÝCH
(OD 16 LET)

Já, …………………………………………………………..., tímto vyjadřuji souhlas, aby mé
(jméno zákonného zá-stupce)
…………………………………………………………..., podstoupilo intimní waxing, neboli odstranění chloupků teplým
(jméno dítěte)
voskem v intimní oblasti, ve studiu Wax in the City.

SOUHLAS
Tímto vyjadřuji svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů dle následujícího odstavce 2,
také jako zákonný zástupce – rodič za naše nezletilé dítě.
……………………………………………..

…………………………………………………………...

Místo, datum

podpis zákonného zástupce

INFORMACE A SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM DAT PODLE ČLÁNKU 13 OBECNÉHO
NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU (GDPR)
1. ODPOVĚDNÁ OSOBA A OSOBA POVĚŘENÁ OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odpovědnou osobou za shromažďování a zpracování údajů je Bronislava Auf.
Podnikovým pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Lukáš Jenčík.
2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB A ÚČEL JEJICH POUŽITÍ – SOUHLAS
Shromažďujeme následující údaje:
jméno, příjmení
Údaje shromažďujeme za účelem:
smluvní provedení ošetření waxingem (odstraňování chloupků teplým voskem)
plnění našich smluvních a předsmluvních povinností
Shromažďování a zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a je v souladu s článkem 6,
odst. 1 b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (General Data Protection Regulation, dále
jen „GDPR“).
Po udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů slouží jako právní podklad čl. 6,
odst. 1, písm. a GDPR.
Právním podkladem pro přímou reklamu v důsledku prodeje našich produktů a služeb je
§ 2986, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku.
3. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, kromě níže uvedených případů. Pokud je to
nutné podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b GDPR v zájmu vypořádání smluvního vztahu s Vámi, budou
Vaše osobní údaje předány třetím stranám. Příjemcem údajů jsou veřejnoprávní instituce, které
uchovávají údaje na základě zákonných předpisů (např. správa sociálního zabezpečení, finanční úřady),
interní orgány, které se účastní příslušného obchodního procesu (personální oddělení, účetní evidence,
bankovní instituce / poskytovatelé platebních služeb, účtárna, zákaznický servis, marketing, odbyt), dále
v případě zasílání produktů námi pověřené přepravní společnosti / zasilatelské služby, smluvní partneři,
obchodní partneři, jestliže to vyžadují/připouštějí zákonné předpisy.

4. VAŠE PRÁVA
Máte následující práva:
podle čl. 7, odst. 3 GDPR můžete svůj již jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat. To má za následek, že
nadále nebudeme smět pokračovat ve zpracování údajů, které nám tímto souhlasem bylo povoleno, a
požadovat informace o Vašich osobních údajích podle čl. 15 GDPR. Zejména můžete požadovat
informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byla Vaše data
poskytnuta nebo jsou poskytována, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, smazání,
omezení zpracování nebo na námitky, o existenci práva na stížnosti, původu Vašich dat, pokud tato
nebyla shromážděna námi, a o existenci automatického rozhodovacího procesu včetně profilování a
popř. vypovídajících informací o jejich detailech;
požadovat podle čl. 16 GDPR bezodkladnou opravu nesprávných dat nebo doplnění Vašich u nás
uložených osobních údajů;
požadovat podle čl. 17 GDPR výmaz Vašich u nás uložených osobních údajů, pokud není jejich
zpracování vyžadováno pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a na informace, ke splnění
zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků;
požadovat podle čl. 18 GDPR omezení zpracování dat, pokud je z Vaší strany popřena správnost údajů,
zpracování Vašich dat je protiprávní, avšak odmítáte vymazání údajů a my již data nepotřebujeme,
avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo jste podle čl. 21 GDPR
vznesli námitky proti zpracování údajů;
podle čl. 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému zodpovědnému subjektu a
podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci
můžete obrátit na dozorový orgán ve svém obvyklém bydlišti nebo v místě výkonu zaměstnání nebo v
našem firemním sídle.
5. RUTINNÍ VÝMAZ A ZABLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu, která je nutná pro dosažení účelu
uchovávání těchto dat, nebo která byla stanovena podle evropských vydavatelů směrnic a nařízení nebo
jiných zákonodárců v zákonech nebo předpisech, jimž zpracování osobních údajů podléhá. Pomine-li
důvod k uchovávání údajů nebo uplyne-li lhůta předepsaná evropskými vydavateli směrnic a nařízení
nebo jinými zákonodárci, jsou osobní údaje rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy
zablokovány nebo vymazány.

6. PRÁVO NA NÁMITKY A ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO POŽADOVAT INFORMACE, VÝMAZ A
OPRAVU
Máte kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna
a nechat vymazat, popř. změnit své osobní údaje. Jsou-li data nutná pro plnění smlouvy nebo pro
realizaci předsmluvních opatření, je předčasné vymazání dat možné jen tehdy, pokud výmazu nestojí
v cestě smluvní nebo zákonné povinnosti.
Požadavek na informace, opravu a výmaz i odvolání souhlasu, popř. námitku ve vztahu k dalšímu
využití údajů, eventuálně k nám udělenému souhlasu, můžete sdělit bez formalit následujícími
způsoby:

Poštou:
………………………………………………………….............
………………………………………………………….............
Telefonicky: …………………………………………………
E-mailem: …………………………………………………..

