
 

Čestné prohlášení k vytvoření tetování 
a souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Jméno a příjmení:      Datum narození:  
 
E-mail:        Telefon: 
 
Umístění tetování: 
 
Prohlašuji, že souhlasím s vytvořením trvalého tetování, 24 hodin před tetováním jsem nepožil/a 
žádné návykové ani omamné látky a rozhodl/a jsem se k tetování dobrovolně. Nemám žádné srdeční 
potíže, neprodělal/a jsem žloutenku, nejsem nositelem viru HIV, nemám poruchu srážlivosti krve, 
netrpím cukrovkou ani epilepsií a nejsem těhotná. Nemám žádná fyzická či psychická omezení, která 
by mohla nové tetování či samotné rozhodnutí o tetování negativně ovlivnit. 
 
Zavazuji se, že budu dodržovat veškeré instrukce týkající se péče o tetování, které jsem obdržel od 
tatéra. Pokud budou nutné korekce způsobené mou nedbalostí, budou provedeny na mé vlastní 
náklady. 
 
V ceně tetování je jedna korekce (vyjma předělávek (tzv. cover tattoo) a tetování na problematických 
místech jako jsou hřbety ruky, dlaně, prsty, nárt a chodidla), která by měla být provedena do dvou 
měsíců po zhojení tetování. Pokud se na korekci nedostavím nebo se tatérovi neozvu v tomto 
časovém úseku, jsem si vědom/a, že korekci tetování si hradím sám/sama. 
 
Pokud se jedná o předělání staršího tetování – cover tattoo, byl/a jsem obeznámen/a s tím, že jsou 
nutná nejméně dvě sezení, aby došlo k co nejlepšímu překrytí starého tetování. Dále jsem byl/a 
seznámen/a s tím, že může docházet k horšímu hojení vzhledem k opakovanému zásahu do již 
tetované kůže. Korekce u cover tattoo není zahrnuta v ceně. 
 
Výsledná barevnost tetování (sytost barvy a její krycí schopnost) je závislá na typu pokožky a její 
pigmentaci. Tento fakt nelze ovlivnit. Výsledná barevnost tetování je evidentní zhruba měsíc po jeho 
dohojení a s tímto faktem jsem obeznámen/a. 
 
Zprošťuji tatéra veškeré odpovědnosti za průběh hojení tetování s tím, že jsem byl/a o správné péči 
poučen/a v předaném dokumentu „Pěče o tetování“ a tatér nemá možnost správnost hojení více 
ovlivnit.  
 
Též svým podpisem souhlasím se zveřejněním audiovizuálního záznamu mého tetování na sociálních 
sítích, webových stránkách a v tiskovinách, které souvisí s propagací tatérů studia. 
 
Toto prohlášení jsem si přečetl/a a svým podpisem souhlasím s výše uvedeným textem.  
Tímto stvrzuji, že jsem starší 18ti let. 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
____________________________ 
Podpis klienta 


