SALON URODY OAZA PIĘKNA
Rynek 4
33-300 NOWY SĄCZ
POLITYKA PRYWATNOSCI
& 1.
Ochrona Danych osobowych i prywatności.
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku wywiadu
kosmetycznego,rozmowy telefonicznej bądź kontaktu mailowego jest:
Salon Urody Oaza Piękna
Rynek 4
33-300 Nowy Sącz NIP: 734-244-71-33
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dn.27kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WU tzw.RODO oraz aktualnie
obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Salon przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług kosmetycznych oraz w celu
przesłania klientowi informacji na podstawie jego zapytania przez telefon,facebooka lub
stronę internetowa w formularzu kontaktowym.
4. Dane osobowe są przetwarzane tylko dla potrzeb wykonania zabiegu.
5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ich wycofania na podstawie złożonego
wcześniej przez osobę zainteresowaną wniosku lub wycofania ich przez właściciela po
zakończeniu działalności.
6. Salon nie będzie udostępniał nikomu zebranych danych osobowych.
7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,prawo do
sprostowania (poprawiania)swoich danych,prawo do usunięcia danych,prawo do
ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.W tym celu wykonania tych praw należy
skierować żądanie pod adres mail: biuro@oazapiekna.eu, telefon : 505049543 lub osobiście
w siedzibie salonu.
8. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania
zabiegów kosmetycznych czy estetycznych.
& 2.
ZBIERANE DANE.
1.Zbierane dane osobowe są w formie papierowej jako wywiad kosmetyczny oraz wywiad
dotyczący kwestii zdrowia w sprawach dotyczących zabiegu kosmetycznego lub poświadczenia
formularzu zgody na wykonanie zabiegu kosmetycznego lub w formie elektronicznej jako
udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania w celu wnikliwego zbadania podstaw do wykonania
zabiegu,ewentualnie jako odpowiedź na inne zadane przez klienta pytanie.Odpowiedź udzielana jest
na mailu firmowym lub na firmowym facebooku. Zebrane dane w formie papierowej są
archwizowane przez Administratora w wyodrębnionym miejscu przez salon Oaza Piękna. Miejsce
to nie jest dostępne dla osób trzecich oraz zamykane na klucz. Przetwarzane dane nie są
udostępniane i przekazywane dalej w celach marketingowych czy ekonomicznych. Klucz do

gabinetu zabiegowego znajdującego się na parterze przechowywany jest w sejfie zamykanym na
zamek cyfrowy i ułożonym w miejscu niewidocznym dla klienta lub osób trzecich .Po zakończeniu
pracy salon jest zamykany przez właściciela ,a klucz jest zabierany do miejsca zamieszkania
( ul.Lwowska 128/32 , Nowy Sącz) i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dane osobowe w
żaden sposób nie są zbierane automatycznie,musi być wyrażona zgoda przez klienta na uzyskanie
odpowiedzi na zadawane pytania. Udostępnianie wizerunku osobistego na zdjęciach umieszczanych
na stronie internetowej salonu lub facebooku salonu musi być wyrażone poprzez osobno podpisaną
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku. Zgody te są również archiwizowane.
2. Salon oświadcza,iż dokłada starań,aby zapewnić klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informatycznego,w tym również jakiekolwiek podejrzenia należy
zgłosić na konto mail salonu: biuro@oazapiekna.eu lub do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Kontakt :
piotr-zaweracz@wp.pl króry jest jest zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

