SALON URODY OAZA PIĘKNA
RYNEK 4 33-300 NOWY SĄCZ
NIP : 734-244-71-33

INFORMACJA ODNOŚNIE PROWADZENIA RODO.
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje
dane osobowe jest Salon Urody OAZA PIĘKNA mieszczący się w RYNEK 4 Nowy
Sącz,NIP; 734-244-71-33 ( dalej jako Administrator).
2.JAKIE DANE POSIADAMY.
Dane ,które dobrowolnie zostały udostępnione podczas wywiadu kosmetycznego i
pytań dotyczących stanu zdrowia (dane potrzebne do wykonania zabiegu) nie zostają
nigdzie udostępniane. Dane w bieżącym kontakcie z salonem tj. przesyłanie wiadomości lub
zapytań na adres mail:biuro@oazapiekna.eu za pomocą formularza kontaktowego na stronie
internetowej salonu Oaza Piękna tj: www.oazapiekna.eu oraz do kontaktu telefonicznego
czy za pomocą wiadomości dostarczanych na facebooku są potrzebne tylko do kontaktu
klient-salon.
3.DO CZEGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ TWOICH DANYCH.
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności
usługowej w tym wykonywania zabiegów kosmetycznych,estetycznych i
upiększających,prowadzania dokumentacji wywiadu kosmetycznego oraz dotyczącego
stanu zdrowia oraz wykonywania ciążących na salonie obowiązkach prawnych. Podanie
wszystkich danych zawartych w pytaniach wywiadu i oceny stanu zdrowia jest niezbędne
do wykonania zabiegów .Odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie zabiegów przez
nasz salon.
4. DO CZEGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ TWOICH DANYCH PRZEKAZANYCH W
RAMACH BIEŻĄCEGO KONTAKTU.
Kontaktując się z nami Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby :
– prawnie uzasadnionego interesu salonu,rozumianego jako bieżący kontakt z
Tobą,rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
– jako pytania i udzielanie na nie odpowiedzi za pomocą formularza
kontaktowego na stronie internetowej salonu lub na facebooku
– archiwizacji
5.JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA.
Mają Państwo prawo złożyć do naszego salonu wniosek o :
– dostęp do danych osobowych(informacje o przetwarzaniu danych osobowych
oraz kopie danych)
– sprostowanie danych ,gdy są one nieprawidłowe
– usuniecie lub ograniczenie przetwarzania danych

6. NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE.
Podstawą przetwarzania danych jest art.6.ust.1 u . a),b),c) i f) RODO tzn .Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn .27 kwietnia 2016.w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. uzasadniony
prawnie interes Administratora .W stosunku do innych celów podstawa przetwarzania
danych jest wyrażona przez klienta zgoda.
7.KIEDY I KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE, A KOMU NA PEWNO ICH NIE
PRZEKAŻEMY.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikowi Administratora ,jak też podmiotom
udzielającym wsparcia na podstawie umów powierzenia. Administrator na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. np
.sądom,instytucjom kontrolującym oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o
stosowną umowę. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane dalej w celach
reklamowych,ani tez przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż opisane .Twoje
dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG. Do przetwarzania
twojego wizerunku w formie zdjęć umieszczanych na stronie internetowej bądź facebooku
jest potrzebna osobno podpisana zgoda.
8.JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE.
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od dnia zakończenia
takiego kontaktu .Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w twoim interesie tzn. by
było możliwe odtwarzanie treści naszego wywiadu kosmetycznego oraz dotyczącego
obecnego wtedy stanu zdrowia oraz wykonaniem usługi przy późniejszym kontakcie.
9. GDZIE MOŻNA WNIEĆ SKARGĘ ZWIĄZANĄ Z PRZETWARZANIEM DANYCH
PRZEZ ADMINISTRTORA.
Obecnie takie skargi można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10.JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Salon oaza Piękna ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt;
piotr-zaweracz@wp.pl. Można kontaktować się z Administratorem telefonicznie
(tel.5050049543) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@oazapiekna.eu.

