Souhlas se zpracováním osobních údajů společností NEA Beauté s.r.o.
dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(dále jen souhlas)
1.

[Souhlas je udělován správci údajů]

NEA Beauté s.r.o., Olivova 2096/4, Praha, 110 00, IČ: 06265863
2.

[Rozsah zpracování]

Zpracováváme následující osobní údaje:
Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny dalším
zaměstnancům NEA Beauté s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.
Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě (v rezervačním systému), kde jsou chráněny proti
neoprávněnému přístupu systémem rolí, hesel a šifrovaného spojení mezi klientem (prohlížeč) a serverem.
3.

[Doba a účel zpracování]

Údaje zpracováváme za těmito účely:
a)

Možnosti kontaktovat klienta za účelem poskytnutí odpovědi na zaslaný dotaz/požadavek,
poradenství

b)

Vytvoření objednávky, vytvoření a vedení karty klienta

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
poskytovatelé SW (zejména poskytovatel www stránek a poskytovatel rezervačního systému).
Údaje budou správcem zpracovány po dobu 10 let. Likvidace záznamů se provádí výmazem z databáze (včetně
záloh), případně skartací fyzických dokumentů.
4.

[Práva subjektu údajů]

Subjekt údajů (zákazník) má právo na následující informace:
•
•
•
•

informace o účelech zpracování;
informace o kategoriích dotčených osobních údajů;
informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
(včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;

Subjekt údajů má dále právo:
•
•
•
•
•
•
•

5.

na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich
zpracování;
vznést námitku proti tomuto zpracování;
podat stížnost u dozorového úřadu;
kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;
získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k
účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;
aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a
to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení EU 2016/679.
[Možnosti uplatnění práv subjektu údajů]

Právo na přístup k OÚ; Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů; Právo na přenositelnost;
Právo být informován o zpracování; Právo vznést námitku; Právo na výmaz osobních údajů; Právo nebýt

předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování; Právo na omezení
zpracování; Právo na odvolání souhlasu
Veškerá výše uvedená práva může zákazník (současný i bývalý) uplatnit níže uvedenými komunikačních kanály:
•
•

doporučenou poštovní zásilkou na sídlo Správce;
e-mailem na adresu info@neabeaute.cz;

6.

[Udělení souhlasu]

Zaškrtnutím políčka (checkboxu) „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce neabeaute.cz
potvrzuji, že jsem se seznámil, rozumím a souhlasím s výše uvedeným. Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil
s právy subjektu údajů (mé osoby) a možnostmi jejich uplatnění.

