
SOUHLAS – PROHLÁŠENÍ TĚHOTNÉ KLIENTY S WELLNESS SLUŽBAMI 

Provozovna: WELLNESS RELAX, provozuje WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ:04566009 

 
Já, níže podepsaná: __________________________________________________________________ 

Narozena dne: ______________________________________________________________________ 

Bytem: ____________________________________________________________________________ 

prohlašuji, že jsem byla společností WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – 

Hloubětín, IČ: 04566009; jakožto poskytovatelem služeb v oboru wellness (dále jen „poskytovatel“) 

výslovně upozorněna na rizikovost jakýchkoliv wellness služeb spočívajících v poskytnutí masáže, 

sauny nebo teplé koupele/vířivky, případně služeb, jejichž alespoň dílčí složkou je poskytnutí masáže, 

sauny nebo teplé koupele/vířivky (dále jen „wellness služba“), v době těhotenství.  

Prohlašuji, že jsem byla poskytovatelem výslovně upozorněna na vysoké riziko výskytu závažných 

nepříznivých následků, které můžou při poskytnutí wellness služeb či v jejich důsledku nastat u 

těhotných žen, spočívajících zejména v možnosti poškození plodu, vyvolání předčasného porodu nebo 

dokonce potratu. Beru na vědomí, že teplé koupele jsou nevhodné pro těhotné ženy pro období celého 

těhotenství, saunování se důrazně nedoporučuje v první trimestru těhotenství, a u masáže je zvýšené 

riziko zejména v prvním a třetím trimestru těhotenství a v případě rizikového těhotenství. Svým 

podpisem potvrzuji, že jsem tomuto upozornění a poučení beze zbytku porozuměla.  

I přes ponaučení a upozornění přesto výslovně požaduji poskytnutí wellness služby s tím, že jsem si 

vědoma možných důsledků, zejména poškození plodu či vyvolání předčasného porodu či potratu. 

Poskytovateli uděluji výslovný souhlas k provedení veškerých zákroků a úkonů spojených 

s poskytnutím wellness služeb masáží, saun a teplých koupelí/vířivek. 

Výše uvedenému prohlášení jsem porozuměla a je zcela v souladu s mou skutečnou, pravou a vážnou 

vůlí. Na důkaz toho jej opatřuji vlastnoručním podpisem.  

Současně beru na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím wellness služby bude poskytovatel 

zpracovávat mé osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto prohlášení (včetně údajů o zdravotním 

stavu). 

Beru na vědomí, že mám práva dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a počínaje dnem 25.5.2018 dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/EHS (nařízení GDPR). 

Beru na vědomí, že jsem povinna osobní údaje uvádět správně a pravdivě.  

Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, popřípadě v tištěné 

podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti WELLNESS P9, a pověří-li tím 

zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. 

Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Beru také na 

vědomí, že osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům státní zprávy.  

Prohlašuji, že osobní údaje poskytuji dobrovolně a byla jsem seznámena zejména se svým právem: 

I. Požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se mě týkají; 

Mám právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány a 

získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovaných 
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údajů. Za další kopie na mou žádost je Společnost oprávněna požadovat přiměřený 

poplatek na základě administrativních nákladů.  

II. Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přehlédnutím k účelu zpracování doplnění 

neúplných osobních údajů; 

III. Na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za 

stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, které byly 

shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

IV. Na přenositelnost údajů (s účinností od 25.5.2018) 

Mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, které jsem poskytl/a Společnosti ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva mohu žádat, aby osobní údaje byly předány 

přímo Společnostem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.  

V. Vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu (s účinností od 25.5.2018); 

Pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost 

zpracování osobních údajů pro tento účel. 

VI. Podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (zejména mám-

li pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správce osobních údajů); 

VII. Další práva plynoucí z právních předpisů a oblasti ochrany osobních údajů.  

Poskytovatel se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za 

účelem ochrany osobních údajů.  

 

V: ______________    Datum: ___________    Podpis: ___________ 


