REGISTRAČNÍ PROHLÁŠENÍ
PRO PRIVILEGOVANÉ KLIENTY
SIBERIAN HEALTH s.r.o., Blanická 590/3, 120 00, Praha 2
IČ: 015 43 954, DIČ: CZ01543954 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 208251
Společnost poskytuje své služby pod obchodním označením "Siberian Wellness".
Telefon: + 420 222 523 021
e-mail: praha@sibval.com

Individuální číslo:
Osobní údaje:

Pan

Paní

CZ

Manželé

Příjmení, jméno:
Příjmení, jméno
v jazyce anglickém:
Datum narození:
Stát, v němž žijete:
Město:

Poštovní směrovací číslo:
Adresa:
e-mail:
kontaktní telefon:

Vyplňuje se pouze v případě, jestliže jsou manželé rozhodnuti registrovat se pod jedním individuálním číslem
Údaje o manželce/manželovi:
Příjmení, jméno:
Příjmení, jméno
v jazyce anglickém:
Datum narození:
Stát, v němž žijete:
Město:

Poštovní směrovací číslo:
Adresa:
e-mail:
kontaktní telefon:

Údaje o Konzultantovi/Privilegovaném klientovi, který doporučil.
Individuální číslo:
Příjmení:
Jméno:

kontaktní telefon:

Privilegovaný klient je považován za registrovaného poté, co proběhla u
Siberian Wellness registrace úplně vyplněného a podepsaného prohlášení.
Stvrzuji svým podpisem, že se zapojuji do "Programu pro Privilegované klienty
Siberian Wellness" a jsem s ním plně srozuměn/a.
Pro účely plnění všech práv a povinností Siberian Wellness v souvislosti
s právním vztahem, který existuje mezi Siberian Wellness a Vámi jako
privilegovaným klientem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů uvedených
v registračním formuláři; Ke zpracování osobních údajů dochází jak manuálně tak
prostřednictvím automatických prostředků, a to všemi způsoby (včetně
shromažďování, ukládání, třídění, systematizace, sběru, úschovy, aktualizace,
upřesnění (obnovy, změn), využití, použití, projednávání, předávání, anonymizace,
blokace, odstranění, zničení). Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k
automatizovanému rozhodování, ani profilování.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu spolupráce se Siberian Wellness,
resp. po dobu trvání našeho právního vztahu. Po ukončení zpracování za výše
uvedeným účelem Siberian Wellness uchovává pouze ty z Vašich osobních údajů,
které jsou dále nezbytné pro uplatnění jeho práv a plnění jeho povinností, a to po
dobu existence jeho oprávněného zájmu. Ty osobní údaje, u kterých to vyžadují
právní předpisy, uchovává Siberian Wellness, po ukončení jejich zpracování, po
dobu v právních předpisech stanovenou.

Nemám přiděleno jiné
individuální číslo Siberian Wellness.

Beru na vědomí, že moje osobní údaje uvedené v registračním formuláři jsou
předávány ke zpracování i dalším společnostem, prodávajícím produkty
s obchodní značkou Siberian Health a Siberian Wellness včetně těch, které působí
v jiných státech, a to za účelem jejich analýzy a optimalizace akcí, směřujících k
realizaci produkce Siberian Wellness.
V souladu se Směrnicí EU 95/46/ЕС mi bylo sděleno, že mám
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k
osobním údajům, které se mě týkají a které
«Siberian Wellness»zpracovává;
• právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné
nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou
splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů,
• právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.
Tato svá práva mohu realizovat písemně zasláním dopisu na adresu sídla
Siberian Wellness.
Vyjadřuji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací ze strany
Siberian Wellness (včetně informací reklamního charakteru) prostřednictvím v
registračním prohlášení uvedených kontaktů, a to e-mailem, internetem,
telefonním, faxovým a mobilním spojením.

Podpis:
Podpis (manželky/manžela):

107178 | 022019

e-mail:

