Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych klientów są następujące, powiązane ze sobą
podmioty tworzące wspólnie markę Salon Le Grand: Le Grand Partners sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, Le Grand Partners Bis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i La
Plata sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Kontakt: www.legrandsalon.pl,
rodo@legrandsalon.pl.
2. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu rezerwacji terminów wizyt
w Salonie Le Grand, obsługi klienta, świadczenia usług fryzjerskich i handlowych,
informowania o działalności Salonu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest wykonanie umowy
zawartej pomiędzy klientem a Administratorem dotyczącej świadczenia usług
fryzjerskich i czynności z tym związanych. Przetwarzanie danych w zakresie
wskazanym w niniejszej klauzuli jest niezbędne do wykonania umowy przez Salon Le
Grand.
4. Dane osobowe klientów będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora
nie dłużej niż to konieczne, najpóźniej do czasu, kiedy przetwarzanie danych
osobowych stanie się bezcelowe z punktu widzenia rzetelnego świadczenia usług
fryzjerskich lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcami danych osobowych klientów będą pracownicy Salonu Le Grand, osoby
powiązane kapitałowo i personalnie ze spółkami wskazanymi powyżej jako
Administrator danych osobowych.
6. Administrator nie zamierza przekazywać powierzonych danych osobowych do
żadnego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, klient ma również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych.
8. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie.
9. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak odmowa ich podania
lub odmowa udzielenia zgody na ich przetwarzanie może spowodować odmowę
wykonania usług fryzjerskich i handlowych na rzecz klienta, w tym m.in. nie będzie
możliwe umówienie wizyty w Salonie Le Grand, zaplanowanie usługi, skontaktowanie
się celem potwierdzenia wizyty, wykonanie zabiegu fryzjerskiego.
11. Dane osobowe klienta będą poddane również przetwarzaniu zautomatyzowanemu
poprzez narzędzie versum.pl służące do elektronicznej obsługi i zarządzania salonem
fryzjerskim.

