
                                       

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Specializovaný kosmetický salon Daniely Jakubcové, Albertova 2350/30, Kroměříž, [DAN-
EDUCO s.r.o.] IČ: 08240914 (dále jen Kosmetický salon Daniely Jakubcové) zpracovává 
Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je 
v souladu s národní i evropskou legislativou. 

Kosmetický salon Daniely Jakubcové konkrétně zpracovává osobní údaje uvedené na 
kontaktním objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, atd.) pro 
účely nabídky služeb..Tyto údaje bude Kosmetický salon Daniely Jakubcové ukládat pouze 
na nezbytnou dobu, po kterou budete navštěvovat salon. Případně do doby, než svůj 
souhlas nezrušíte. 

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka služeb či akcí pořádaných 
Kosmetickým salonem Daniely Jakubcové, a to i prostřednictvím služeb elektronické či 
osobní komunikace. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí 
prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu 
prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.  

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky 
(na adresu info@kosmetika-daniela.cz) nebo písemnou formou na adresu sídla 
Kosmetického salonu Daniely Jakubcové. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 
doručení. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké Vaše 
osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu 
svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se 
zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů.  

Zásady souhlasu se zpracováním osobních údajů 
• Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, 

kterým fyzická osoba dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů. 

• Musí jít o aktivní (mlčení není souhlas) a dobrovolný projev vůle, ke kterému nesmí 
být nikdo nucen.  

• Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování osobních dat.  
• Souhlas by měl být odlišitelný od jiných skutečností, tedy souhlas by neměl být 

součástí smluvních ujednání či obchodních podmínek. Uzavření smlouvy nesmí být 
podmiňováno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

• Každý má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (nevztahuje se na zákonné 
zpracování). 

• Souhlas by měl být po celou dobu zpracování osobních údajů archivován. 
• U souhlasu by mělo být uvedeno datum a podpis. 


