
 

 

Czym jest RODO? 

 

RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r., które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kto jest administratorem danych? 

Administratorem Twoich danych jest Brown Sugar Esthetical z siedzibą w Kamionce, przy ul. Zaleśnej 

1J (05-502 Piaseczno). Jako Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przetwarza dane 

osobowe zgodnie z RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 

95/46/WE). Zgodnie z prawem, Twoje dane osobowe na podstawie umowy powierzane są 

Franczyzobiorcy prowadzącemu salon kosmetyczny pod marką DepilConcept. 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Dane osobowe (dotyczące Twojego zdrowia oraz numeru telefonu i adresu e-mail) podane przez 

Ciebie w Karcie Klienta przetwarzane są w celu niezbędnym do należytego świadczenia usług 

kosmetycznych, a także w celu przesyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi, możliwości 

kontaktu telefonicznego dla potwierdzania wizyt oraz przekazania informacji o ofertach specjalnych i 

innych informacji niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe i czy przekazujemy je osobom trzecim? 

• Na mocy prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych (podanych w 

Karcie Klienta) niezbędnych do świadczenia usług kosmetycznych przez okres maksymalnie 10 lat od 

daty wykonania ostatniego zabiegu.  

• Wszelkie dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przez nas przechowywane 

do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody. 

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba, że jest to wymagane przepisami prawa. 

Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Brown Sugar Esthetical, a także w sprawach 

związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody możesz skontaktować się z Inspektorem Danych 

Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@depilconcept.pl.   

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
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decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych osobowych. 

Jeśli uznasz, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, możesz 

zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W przypadku wniosków o 

udostępnienie danych, ich aktualizację czy żądanie usunięcia oraz jakichkolwiek skarg związanych z 

przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy kontaktować się, wysyłając e-mail na adres: 

rodo@depilconcept.pl lub list na adres: Kamionka, ul. Zaleśna 1J, 05-502 Piaseczno. Jeśli uznasz, że 

Twoje dane osobowe są nadal przetwarzane niezgodnie z prawem, może skontaktować się z 

Prezesem Urzędu Ochrony Danych i złożyć skargę do tego organu. 
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