
Souhlas se zpracováním osobních údajů – Kontakt / kontaktní formulář 
 

 
1. Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas 

společnosti Saub Trade s.r.o.., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 24/54, PSČ 180 00, IČ: 09160744, 

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 - GDPR 

(dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o 

ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje 

- jméno příjmení, 

- telefon, 

- emailová adresa, 

- ostatní sdělení v textu zprávy. 

 
2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem 

- možnosti kontaktování pověřené osoby Správce se žadatelem, 

- možného nabídnutí služeb salonu. 

 
3. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a 

to 

- osobně na adrese provozovny Správce  

- zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu info@salonjasmine.cz 

- dopisem zaslaným na adresu provozovny Správce Purkyňova 74/2. Praha 1 –  PSČ 

110 00 s označením obálky jako Ochrana OU. 

 
4. Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší 

osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo 

doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze 

v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou. 

 
5. Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 1 roku od data poskytnutí údajů 

zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním 

titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. 

Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i 

z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím. 

 
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho pověřenými zaměstnanci. 



7. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení a 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, 

- požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

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


