
Prosím vyplňte všechny následující údaje soutěžícího (soutěžící = autor kadeřnické soutěžní kolekce):

Jméno: .................................................................................... Příjmení: ....................................................................................................

Telefon: .............................................................................. E-mail: .............................................................................................................

Salon (jméno): ................................................................................................................................................................................................

Adresa salonu (město, ulice, č. p., PSČ): ...................................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................. E-mail: .............................................................................................................

Majitel salonu (jméno): ................................................................................................................................................................................

Údaje o soutěžní kolekci:

Autor fotografie (jméno, příjmení): .................................................................................................................................................................

Autor make-up (jméno, příjmení): ................................................................................................................................................................

Autor styling (jméno, příjmení): .....................................................................................................................................................................

KATEGORIE
Prosím označte kategorii, ve které budete soutěžit s Vaší zaslanou soutěžní prací:

I. Dámský komerční účes / Women

 A) region Praha    B) region Čechy    C) region Morava    D) region Slovensko

 II. Pánský komerční účes / Men

 III. Avantgardní účes / Avantgarde

 IV. Objev roku / Newcomer of the Year

 V. Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year

 VI. Tým roku / Team Award

 Chci být zařazen do hodnocení o titul Tým roku 2023 / Team Award

PŘIHLÁŠKA
CZECH AND SLOVAK HAIRDRESSING  
AWARDS 2023 / KADEřNíK ROKu 2023

Informace o zpracovávání osobních údajů a žádost o souhlas:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souvislosti s naší obchodní spoluprací Vás informujeme, že Vámi dobrovolně poskytnuté nebo 
námi jinak získané osobní údaje v rámci vzájemné obchodní spolupráce, včetně jména a příjmení Vašich zaměstnanců a jejich kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) jsou 
zpracovávány společností HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 108 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101. 

Dále Vás v této souvislosti žádáme o souhlas, že:

  Tímto souhlasím s tím, že společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 108 00 Praha 8, Česká republika může zpracovávat mé osobní údaje, jež jsem jim poskytl(a), 
jako jsou data o mé účasti na soutěžích, mé fotokolekce uměleckých prací,  aktivity na stránkách sociálních médií Henkel (v blozích, fanouškovských facebookových stránkách, instagramu,  
poskytování technického poradenství, například k používání výrobků nebo technologií) a v dalších tiskových médiích.

  Tímto souhlasím s tím, že mé osobní údaje včetně obrazových záznamů pořízených během této soutěže společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., se sídlem Boudníkova 2514/5, 108 00 Praha 8, 
Česká republika může zpracovávat za účelem prezentace jejích výrobků a aktivit jak interně, tak i externě (např. na facebook) do odvolání tohoto souhlasu.

Údaje budeme ukládat pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu, nebo tak dlouho, jak to jen bude nutné v případě zákonné povinnosti k uložení záznamů.

Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu či e-mailu na následující kontaktní údaje: Boudníkova 2514/5, 108 00 Praha 8, heslo: GDPR(e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).

Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování podle tohoto souhlasu před jeho odvoláním. 

Máte právo požadovat od společnosti HENKEL ČR, spol. s r. o. přístup k Vašim osobním údajům, tzn. právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte 
právo získat přístup k Vašim osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
– dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na smazání Vašich osobních údajů. Pokud nastane případ uvedený 
v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového společnost 
HENKEL ČR, spol. s. r. o. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména 
ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

V…………………………................................…..….... Datum…………......…………………….............................................

Podpis soutěžícího….................................................. Podpis majitele salonu….....……………………...............................



Prosím vyplňte všechny následující údaje soutěžícího:

Jméno: ...............................................................................................................................................................................

Příjmení: .............................................................................................................................................................................

Salon: .................................................................................................................................................................................

Práci s barvami od Schwarzkopf Professional (Igora, BlondMe, Essensity, tbh, Chroma ID) dokládám:

 kopií partnerské smlouvy

 dokladem o zakoupení barev Schwarzkopf Professional

Seznam zvolených produktů včetně odstínů:

Odůvodnění použití zvolených odstínů  

(např. vhodné k typu modela / modelky,  

módní barva atd.):

Popis techniky barvení:

Nezapomeňte přiložit fotografii, zachycující 
účes před a po vyhotovení soutěžního účesu. 
Do kategorie lze zaslat pouze barevné 
fotografie.

SCHWARZKOpf pROfESSIONAL 
COLOuRISt Of tHE YEAR 2023 / Kolorista roku 2023

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY


