INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
ve smyslu ustanovení čl. 13 nařízení GDPR

OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU:
Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o
tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
Při zpracování osobních údajů se řídíme nejen zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ale nově i
Nařízením EU 2016/679 tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost dne

25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Kateřina Svobodová
IČ: 01665219
se sídlem Trboušany 114, 664 64 Trboušany
kontaktní e-mail: svobka1@seznam.cz
kontaktní telefon: 604 973 621

webové stránky: https://www.makak-beauty.cz/

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME:
Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Konkrétně zpracováváme bežné osobní údaje:
Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, fotografie k propagačním účelům.
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ze své svobodné vůle.
Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PO JAKOU
DOBU:
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme z důvodu sdělování informací o akčních nabídkách
(e-mailovou zprávou), pro účely kontaktování v případě potřeby přeložení termínu, objednání a
dalších organizačních záležitostí.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ:
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu 604 973 621 nebo na e-mailu
svobka1@seznam.cz
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na našich webových stránkách
https://www.makak-beauty.cz/ nebo přímo na provozovně na adrese Hrubého 1060/11, Brno, 612
00.
Toto znění je účinné od 22.5.2018

