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Souhlas se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů 
 
 

Jméno a příjmení: _________________________________________ 

Ulice, č.p..:  _________________________________________ 

Město:   _________________________________________ 

PSČ:   _________________________________________ 

E-mail:   _________________________________________ 

 
Na základě znění Zákona c. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) je nutno mít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu se zákonem c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) uděluje výše jmenovaný (dále jen Subjekt) firmě Josef 
Nuhlíček dobrovolně oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat jeho osobní údaje a citlivé údaje. 

Správce osobních a citlivých údajů: Josef Nuhlíček se sídlem Dukelská 201, Kutná Hora, PSČ 284 01; IČO. 495 41 544 (dále jen Správce). 

Zpracovávané osobní údaje: Kontaktní údaje, adresa, telefon, emailová adresa, a další údaje poskytnuté v rámci tohoto dotazníku vztahující se 
k osobě Subjektu. 

Zpracovávané citlivé osobní údaje: Veškeré informace o zdravotním stavu (nemocech) poskytnutých v rámci tohoto formuláře. 

Informace pro zpracování osobních údajů dle § 5 a § 9 Zákona: 

Účel zpracování osobních údajů: Správce bude zpracovávat osobní údaje pro komunikaci, nabízení služeb a dalších informací o Správci a jeho 
službách včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. 

Účel zpracování citlivých osobních údajů: Získání potřebných informací pro naplánování a provedení masáže, která nemůže v žádném případě 
ohrozit klienta na zdraví či na životě. 

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od Subjektu získávány na základe vyplněných kontaktních nebo 
objednávkových formulářů, případně na objednávky telefonicky či jinou cestou. Citlivé údaje získává Správce na základě vyplnění příslušného 
formuláře. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. 

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Poskytnutí osobních údajů, včetně citlivých údajů, je zcela dobrovolné.  Souhlas, 
který Subjekt tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu 
budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné ani v budoucnu přístup do databáze 
obnovit. 

Období, pro které Subjekt souhlasí se zpracováváním: Souhlas se zpracováním poskytuje Subjekt Správci na celé období zpracování, tzn. po 
celou dobu průběhu aktivní spolupráce Správce se Subjektem a jeho uložení v interní databázi po dobu 30 let. Období, pro které je souhlas 
udělen, končí písemným odvoláním Subjektu na adrese Správce. 

Další údaje ve smyslu informační povinnosti dle § 11 Zákona: 

Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování 
adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu a údajů citlivých, a to 
vždy v rozsahu příslušného formuláře, který Subjekt podepíše. 

Subjekty zpracovávající údaje: Poskytnuté osobní údaje včetně citlivých údajů budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. 
zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. O konkrétním zpracovateli bude Subjekt vždy 
informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních a citlivých údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. 

Zpřístupnění údajů jiným subjektům: Osobní údaje včetně citlivých údajů mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle 
příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.). 

Poučení Subjektu dle podle § 12 a 21 Zákona: 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li Subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně citlivých údajů), 
je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Ochrana práv Subjektu údajů dle § 21 Zákona: Každý Subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými 
oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může 
Subjekt obrátit i přímo. 

 

V _________________________ , dne _________________________ ,  podpis _________________________ 
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Osobní karta – sportovní, rekondiční a relaxační masáž 

 

Osobní údaje: 

Jméno  ____________________________________________________________  Telefon  ______________________________ 

Adresa __________________________________________________________________________________________________ 

E-mail  _________________________________  Datum narození ________________  Zaměstnání ________________________ 

Kontakt na blízkou osobu  _____________________________________________ Telefon  ______________________________ 

 

Dotazník 

Získané informace budou použity pouze pro plánování bezpečné a efektivní masáže.  

Datum první návštěvy  ________________________________________ 

Navštívil(a) jste již dříve profesionální masáž?      Ano Ne 

 Pokud ano, jak často jste chodil(a) / chodíte na masáže? ___________________________________________________ 

Máte citlivou pokožku?         Ano Ne 

Máte nějaké obtíže při ležení na břiše, na zádech či na boku?     Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 

Máte nějaké alergie na oleje, pleťové vody či masti?      Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 

Nosíte kontaktní čočky  (   ) , zubní protézu  (   ) , naslouchátko  (    ) ? 

Sedíte dlouhé hodiny u pracovního stolu, počítače, či řídíte?     Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 

Provádíte nějaký opakující se pohyb při své práci, sportu či hobby?    Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 

Zažíváte stres ve Vaší práci, rodině či v jiném aspektu Vašeho života?    Ano Ne 

 Pokud ano, jaký si myslíte, že to má vliv na Vaše zdraví? 

 napětí ve svalech  (   )  úzkost  (   )  nespavost  (   )  podrážděnost  (   )  jiný  _____________________________________ 

Je nějaká část Vašeho těla, kde se objevuje napětí, ztuhnutí, bolest či jiné nepohodlí?  Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 
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Zdravotní historie 

K tomu, abychom mohli naplánovat efektivní, ale hlavně bezpečné masáže, je třeba mít informace o Vašem 

zdravotním stavu. Vyplňte, prosím, dotazník zodpovědně. 

 

Jste v současné době pod lékařským dohledem (dlouhodobá léčba) ? Ano Ne 

 Pokud ano, prosím specifikujte: ______________________________________________________________________ 

Navštívil (a) jste již někdy fyzioterapeuta (pohybové potíže)?  Ano Ne  

Pokud ano, jak často? ____________________________________ 

Berete v současné době /dlouhodobě/ nějaké léky?   Ano Ne   

 Pokud ano, prosím uveďte: ______________________________________________________________________ 

 

 

Prosíme, zaškrtněte všechny uvedené skutečnosti, které se Vás týkají: 
(   )  bolesti hlavy / migrény (četnost/měsíc)______________ 

(   )  problémy se zády /šíjí  

(   )  alergie (specifikujte)_____________________________ 

(   )  zduřelé uzliny 

(   )  nedávná nehoda nebo zranění 

(   )  otevřené rány nebo zranění 

(   )  výrony / namožení  

(   )  syndrom karpálního tunelu 

(   )  tenisový loket 

(   )  zánět šlach 

(   )  nedávná zlomenina 

(   )  nedávný chirurgický zákrok 

(   )  umělý kloub 

(   )  kloubní onemocnění ( revma, artróza )  

(   )  osteoporóza (odvápňování kostí) 

 

(   )  onkologické onemocnění  

  

U vyléčených pacientů nutné uvést dobu remise (doložit lékařskou zprávou)_______________________________ 

 

(   )  diabetes  

 

Nutné uvést způsob léčby, prosím zaškrtněte                dieta             léky           inzulín 

 

(   )  epilepsie 

  

Nutné uvést způsob léčby, datum posledních potíží_____________________________________________________ 

 

(   )  těhotenství      

 

Pokud ano, kolik týdnů/měsíců?  _______________ 

Nějaké potíže v těhotenství/komplikace?     Ano       Ne 

 

(   )  kožní onemocnění (lupénka, ekzémy, atd…)_____________ 

(   )  snadná tvorba modřin  

(   )  onemocnění srdce (vady, operace)____________________ 

(   )  vysoký nebo nízký krevní tlak 

(   )  oběhové poruchy 

(   )  ateroskleróza (kornatění cév)  

(   )  křečové žíly 

(   )  zánět žil 

(   )  hluboká žilní trombóza / krevní sraženiny/ 

(   )  fibromyalgie - chronická nervosvalová bolest 

(   )  gynekologické potíže ( zákroky, operace ) 
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Pokud není Váš problém výše uveden, prosím uveďte : ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Pokud je ještě něco ve Vaší zdravotní historii, o čem si myslíte, že by měl Váš masér vědět, aby pro Vás mohla být naplánována 

bezpečná a efektivní masáž, prosím, uveďte:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Podmínky masáží 

Klienti mladší 18 let musí být v průběhu celé masáže doprovázeni rodičem, nebo zákonným zástupcem, který svůj souhlas 

s masáží osoby mladší 18 let stvrdí svým podpisem na masážním listě. 

Já,  __________________________________ ( hůlkovým písmem) jsem srozuměn s tím, že masáž, kterou obdržím, je pro 

základní účely relaxace a zmírnění svalového napětí.  

Budu-li mít jakékoli bolesti, či nepříjemné pocity v průběhu masáže, budu o tom neprodleně informovat maséra tak, aby mohl 

tlak a/nebo tah upravit na mou úroveň pohodlí.  

Chápu, že masáž není náhrada lékařské prohlídky, diagnostiky, nebo léčby. Uvědomuji si, že bych měl(a) kvůli všem duševním, 

nebo tělesným onemocněním, kterých jsem si vědom, navštívit lékaře, fyzioterapeuta, nebo jiného kvalifikovaného odborníka, či 

lékaře. Vím, že maséři nejsou způsobilí k výkonu nápravy kostí či obratlů, diagnostice, doporučením, nebo léčbě jakékoli 

fyzického nebo psychického onemocnění, a že nic, co bude během masáže řečeno, by nemělo být tak chápáno.  

Beru na vědomí, že se jedná pouze o sportovní, rekondiční či relaxační masáž; jakékoli mé sexuální poznámky nebo návrhy 

budou mít za následek okamžité přerušení masáže, přičemž budu povinen zaplatit plnou cenu za (i nedokončenou) masáž. 

Vzhledem k tomu, masáž by neměla být prováděna v rámci určitých onemocnění, prohlašuji, že jsem zodpovědně uvedl svůj 

známý zdravotní stav a odpověděl na všechny otázky. Souhlasím, že budu maséra informovat o veškerých změnách, které 

nastanou v mém zdravotním stavu a souhlasím, že masér nenese žádnou odpovědnost na mém zdravotním stavu, pokud tak 

neučiním. 

 

 

 

Podpis klienta  _________________________________________________          Datum  ____________________ 

 

Podpis maséra  _________________________________________________         Datum  _________________________ 

 

 

 
 


