RODO

Informujemy, że z dniem 25.05 2018 roku ulega zmianie polityka
bezpieczeństwa informacji w salonie KASHMIR BEAUTY& SPA z siedzibą ul. 11
Listopada 3, 64-600 Oborniki. Powodem tej zmiany jest wejście w życie
przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO).
W naszym salonie dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z
wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w
tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

•

•
•
•

Informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest salon KASHMIR BEAUTY &
SPA, z siedzibą: 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 3, tel: 731-121-805, e-mail:
salon@kashmir.net.pl, adres www.: www.kashmir.net.pl
2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy RODO
3) podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko,
telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty
Klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji
dot. zdrowia - na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o
wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do skorzystania z usług salonu.
4) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania
umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, a także przed zawarciem umowy
o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty,
kontakt z klientem, odwołanie wizyty itd.
Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez salon KASHMIR BEAUTY& SPA
w celach związanych z działalnością salonu, w tym:
zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania
zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę,
potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z
działalnością salonu,
wykonania samej usługi w salonie,
kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już
wykonanymi usługami,
marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i
nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji

związanych z działalnością salonu sms'ami za pośrednictwem końcowych
urządzeń mobilnych
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy salonu KASHMIR
BEAUTY& SPA
7) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
8) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione organom administracji
państwowej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
9) Państwa dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie na terenie i potrzeby
salonu KASHMIR BEAUTY& SPA
10) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie podlegają profilowaniu (art. 22 ust. 1 i 4 RODO)
11) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do
państw poza Unią Europejską lub organizacji międzynarodowej.
12) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
13) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na stronie www.kashmir.net.pl przykładamy szczególną uwagę do ochrony
prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników. Wchodząc na naszą
stronę i korzystając z naszych usług akceptujesz tę politykę wyrażasz zgodę na
przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji w sposób opisany poniżej.
1. WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Zapewniamy, że wszystkie informacje będą przechowywane i wykorzystywane
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Twoje dane osobowe
nie będą przedmiotem sprzedaży, nie będą przekazywane, wynajmowane
żadnym podmiotom trzecim. Jednak w ściśle określonych okolicznościach Twoje
dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, dlatego prosimy o
zapoznanie się z zasadami Polityki Ochrony Prywatności:

Uzyskane informacje będą wykorzystywane do celów:
•

reklamowych – wysyłka informacji marketingowych, handlowych, promocyjnych
oraz ofert specjalnych
Twoje dane mogą być przez nas ujawnione w dobrej wierze, kiedy wymaga tego
prawo, ustawa, nakaz, urzędowy lub sądowy lub jeśli ujawnienie posiadanej
informacji jest koniecznie lub wymagane do zarządzania
witryną www.kashmir.net.pl, jego właścicieli, pracowników, Klientów i innych
osób bezpośrednio z firmą związanych.
2. BEZPIECZEŃSTWO

Jak większość stron internetowych nasza strona używa Cookies – celem
podnoszenia jakości naszych usług. Pliki Cookies to małe pliki wysyłane do
komputera Użytkownika w momencie wejścia na naszą stronę. Cookies nie są
szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych
Użytkownika. Cookies rozpoznają tylko komputer, a nie konkretnego
użytkownika.
Jeśli Polityka Prywatności ulegnie zmianom lub poprawkom zostaną one
umieszczone na tej stronie do publicznej wiadomości. Zapoznanie się ze
zmianami leży w obowiązku Użytkownika.

