
Zpracování osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto souhlas provozovateli masážního studia Sperti studio, Eva Jensen 

Nastoupilová, se sídlem Nedachlebice 225, 687 12 Bílovice u Uh. Hradiště, IČ: 06104916, 

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského úřadu Uherské Hradiště, spis. značka 

7155/2017 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

- Jméno a příjmení  ……………………………………………………… 

- Telefon    …………………………………………………………………… 

- e-mail      …………………………………………………………………… 

- Zaměstnání   …………………………………………………………….. 

- Údaj o aktuálním zdravotním stavu   ………………………… (viz Prohlášení o kontraindikaci, 

vyplňuje se před masáží) 

 

2. Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, zaměstnání, údaj o aktuálním zdravotním stavu je     

nutné zpracovat za účelem evidence, potvrzení či zrušení objednávek, kontaktování klienta 

v případě sdělení mu nutné informace o jeho termínu masáže, apod. Údaje o zaměstnání  a 

aktuálním zdravotním stavu slouží masérovi k výběru adekvátní procedury, seznámení se 

zdravotním stavem masírovaného před terapií a s tím související ochrany zdraví klienta. Tyto 

údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. 

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:                        

Sperti studio, Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště. 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně a pouze Správcem, osobní údaje pro 

Správce nezpracovává žádná další strana. 

 

5.  Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

 

- vzít souhlas kdykoliv zpět , 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 

------------------------------------------                                                           ------------------------------------------------- 

                     Datum                                               Podpis    


