INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH
,
o
UDAJU-GDPR
I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen: "GDPR") je Martin Bek- jednatel společnosti Bekus Art Style, s.r.o., provozující
tetovací studio.
Kontaktní údaje správce:
Martin Bek, Bekus Art Style, s.r.o., Nákladní 18, Opava, 746 01.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

li . Osobní údaje a jejich využití
Osobní údaje správce zpracovává sám, a to za tímto

Konzultace a objednání služeb: pro zpracování,

účelem:

či zajištění plnění vámi

objednaných

služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami.

Zpracovávané údaje: jméno,

příjmení,

datum narození, emailová adresa, popřípadě

telefonní číslo .

Data jsou zpracovávána pro tyto účely: zajištění celkové komunikace (dotazy,
termíny, individuální řešení) a zaslání návrhů motivů tetování, datum narození pak
k ověření věku zákazníka z důvodů zákazu tetování a piercování osob mladších 18 let.
Data slouží také komunikaci ohledně případného porušení hygieny či řešení
případných

zdravotních problému (a to z doporučení Krajské hygienické stanice

v Opavě)
Údaje o provedených placených objednávkách jsou zpracovány rovněž pro účely
plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu
tetovacího studia a mohou do nich nahlížet pouze ti pracovníci tetovacího studia,
kteří

byli

pověřeni

těmto údajům

Ill.

danou zakázkou. Nejsou poskytovány třetím osobám a rovněž k

nemá nikdo jiný

přístup.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
- v případě dotazu nebo poptávky po dobu lroku - tedy po dobu nezbytnou k výkonu
práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi (potenciálním) klientem
tetovacího studia a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
- po dobu Slet od ukončení smluvního vztahu, a to z důvodu plnění zákonné
povinnosti, zejména vedení

účetnictví

Po uplynutí doby uchování osobních
výmazem elektronických

IV.

údajů

údajů

správce osobní údaje znehodnotí

a skartací údajů

tištěných.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně. Údaje jsou
zabezpečeny následujícím způsobem:

- vytištěné, fyzicky podepsané dokumenty v uzamčené a zabezpečené kanceláři
společnosti

Bekus Art Style, s.r.o „

- elektronické pak v emailové schránce na počítači chráněném heslem, které zná
pouze správce

V.

Dobrovolnost souhlasu

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a může být kdykoliv
odvolán. Souhlas je možné odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla
správce nebo na e-mailovou adresu, případně prostřednictvím jakéhokoliv dalšího
komunikačního

kanálu, který správce má.

V důsledku odvolání souhlasu nevznikne klientovi jakákoliv újma ani s ním nebude
zacházeno méně výhodně . Odvoláním souhlasu klienta však nebude dotčena
zákonnost zpracování údajů založených na souhlasu poskytnutém v minulosti do doby
jeho odvolání.
Neposkytnutí souhlasu bude mít za následek pouze ztížení komunikace mezi klientem
a správcem, pokud jde o klientovu informovanost o aktuální nabídce správce či
zpracování nabídek a služeb na míru potřebám klienta.

VI.

Práva klienta

Za podmínek stanovených Nařízením máte právo na přístup k Vašim osobním údajům
a na jejich opravu, v určitých případech máte právo na jejich výmaz, omezení jejich
zpracování a na přenos osobních údajů k jinému správci. Máte také právo podat
stížnost u dozorového orgánu, kterým je v české republice Úřad pro ochranu
osobních

údajů .

Na základě Nařízení máte též právo vznést bezplatně námitku proti zpracování Vašich
osobních

VII .

Vll.1

údajů .

Způsoby likvidace

Osobní data ve formě fotografií - budou dle výběru klienta zcela smazány nebo

na nich budou rozmazány detaily možné identifikace
Vll.2

Veškeré písemné údaje o klientovi - tedy emailová adresa, telefonní číslo,

kontaktní adresa - budou smazány z databáze (v případě elektronické podoby) nebo
skartovány (v případě fyzických dokumentů)
Vll.3
sítě

V případě úniku dat z důvodu krádeže, vloupání nebo napadení elektronické

bude

předáno

Policii k šetření.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení

osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Schválil dne 25. S. 2018:

ek, jednatel BEKUS ART STYLE, .s.r.o.

