Politica de confidenţialitate United Way

Introducere
Vă mulțumim că sunteți interesat de activitatea şi acţiunile United Way Romania.
Cu ocazia vizitării site-ului nostru (i.e. www.unitedway.ro) a interacționării cu noi și a
participării la evenimentele organizate de noi, colectăm și prelucrăm date ale
dumneavoastră cu caracter personal.
Prezenta politică are scopul de a descrie practicile pe care United Way le urmează în
ceea ce priveste relatiile cu partenerii din punctul de vedere al respectării intimitaţii
tuturor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate şi stocate în
sistemele noastre.
Politica de confidenţialitate explică ce informaţii colectăm şi cum le procesăm,
inclusiv:
•

motivele legale și scopul în care folosim datele dvs. personale;

•

drepturile dvs. în ceea ce privește datele personale pe care le deţinem despre
dvs.;

•

căt timp păstrăm datele dvs cu caracter personal;

•

cu cine impărtăşim datele dvs.cu caracter personal; şi

•

cum păstrăm în siguranţa datele dvs.cu caracter personal

Conţinutul acestei Politici este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le
oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora

Identitatea operatorului
Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către United Way
Romania, cu sediul în în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Sector 2, ,
înregistrata la Judecatoria sectorului 1 sub nr.325/PJ/2004 şi în Registrul Special al
Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial sub nr. 19/22.07.2004.

Date de contact
Adresă

poștală:

Bd.

Dimitrie

Pompeiu

nr.

9-9A,

Sector

2,

Bucuresti

Adresă de e-mail: office@unitedway.ro
Nr de telefon 40 21 306 20 14.

Ce tip de date cu caracter personal colectăm despre dvs?
United Way prelucrează urmatoarele categorii de date:
•

Date de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, cod
numeric personal;

•

Date de contact: adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon,
locul de muncă;

•

Date financiare: contul bancar, denumirea băncii, numărul contului bancar sau
al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar
sau al cardului bancar, data de la care cardul bancar este valabil; data expirării
cardului bancar

•

Date tehnice: adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, paginile de pe siteul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici

•

Istoricul donaţiilor si al participărilor la evenimente

Cum obţinem datele dvs. cu caracter personal?
În principiu, colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin
completarea de formulare online sau prin comunicarea cu noi prin poștă, telefon, email sau în persoană (de exemplu, atunci cand intrati în contact cu unul dintre
reprezentantii noștri sau cand vă abonati la news latter-ul nostru). Putem colecta date
cu caracter personal prin mijloce automatizate, în urma accesării de către
dumneavoastră a site-ului nostru, prin utilizarea tehnologiei “cookies”.
De asemenea putem colecta date cu caracter personal din surse terțe (cum ar fi prin
intermediul cardului de donator colectat de către angajatorul dvs), incluzând, dar fără
a se limita la surse publice (cum ar fi registrul comerțului, portalul instanțelor
judecătorești), după caz.
De ce avem nevoie de datele dumneavoastră?

Folosim datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
•

Pentru a putea procesa donaţiile primite de la dvs;

•

Pentru a vă informa despre campaniile si evenimentele noastre;

•

Pentru a raspunde la sau a trata întrebarile sau solicitarile dvs;

•

În activitatea noastra, inclusiv pentru scopuri interne cum ar fi auditul, analiza

datelor şi raportarea către institutiile statului.

Pe ce bază folosim datele dvs. cu caracter personal?

Folosim datele dvs cu caracter personal pentru a asigura conformitatea cu obligaţiile
juridice și de reglementare, astfel:
•

Pentru ca v-aţi dat consimţământul. Uneori va putem solicita consimţământul

pentru a folosi datele dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri (cum ar fi
transmiterea de newsletter)
•

În scopuri legitime. Utilizarea datelor dvs. personale ne ajuta sa administram și

sa imbunatatim activitatile noastre caritabile. De asemenea, ne permite sa construim

comunicari mai relevante și personalizate cu dvs. în ceea ce privește campaniile şi
acţiunile noastre.
•

În scopul executării contractului, acolo unde colaborarea cu dvs are la baza un

astfel de contract;
•

În scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale. Utilizarea datelor dvs cu caracter

personal este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la
arhivare, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune
•

Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea drepturilor sau acţiunilor în justiţie.

Cine poate accesa datele dvs cu caracter personal?

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat în funcţie de necesitaţi.
Personalul din cadrul United Way Romania are acces la datele dumneavoastra
personale.
Vom dezvalui datele dumneavoastră cu caracter personal terţilor numai in urmatoarele
situaţii:
•

în cazul în care tertul respectiv este contractat de United Way pentru a facilita,
a menţine sau a susţine activitatile United Way cum ar fi: servicii IT, procesare
donatii, audit, servicii de contabilitate etc.;

•

în cazul în care acest lucru este solicitat în mod explicit de dumneavoastră;

•

dacă persoană fizică sau juridică acționează ca persoană împuternicită United
Way, în diverse domenii (de exemplu, voulntariat,strangere de fonduri etc.)

•

dacă acest lucru este solicitat de autoritatile de reglementare, guvernele și
autoritatile de aplicare a legii.

În toate situaţiile mentionate mai sus, atat United Way cât si colaboratorii săi nu vor
divulga datele dvs cu caracter personal fără încheierea unor acorduri de transfer de
date aşa cum prevede legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter
personal.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Întotdeauna păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada ceruta de lege.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate cât timp sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor menționate mai sus. De asemenea, păstrăm datele dvs. personale atunci
cand este necesar in legatura cu o acţiune in justiţie care implică United Way.

Transferarea datelor dvs. cu caracter personal în afara ţării dvs. de origine
Datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate de United Way și de furnizorii terti de
încredere. United Way nu transferă datele dvs personale către nici o ţara terţă.
În situatiile în care furnizorii noştri de încredere transfera datele dvs personale (din
motive legate de eficientizare activitatii) către terţe ţari în care legile privind
confidenţialitatea datelor ar putea sa nu fie echivalente cu legile din tara dvs de origine,
vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura ca datele dvs. personale raman protejate
şi în siguranţă atunci cand sunt transferate în afara ţării. Aceste masuri includ acorduri
de transfer de date care implementeaza clauze de protecţie a datelor cu caracter
personal.

Protecţia datelor dvs. cu caracter personal
United Way s-a angajat să asigure faptul ca datele dvs cu caracter personal sunt în
siguranţa. Pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizată a datelor, am
implementat uramătoarele masuri tehnice şi organizatorice prin care datele dvs cu
caracter personal sunt in siguranţă:
1. Adoptarea și revizuirea de politici și practici dedicate în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;

2. Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii și partenerii noștri,
astfel încât să asigurăm un grad optim de confidențialitate și conformitate cu
legea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
3. Limitarea datelor, în sensul minimizării și prelucrării datelor necesare, adecvate
și relevante pentru scopurile prelucrărilor;
4. Asigurarea exactității datelor dumneavoastră, prin completarea, actualizarea
acestora, atunci când este necesar;
5. Restrângerea accesului la date, în sensul : (i) restrângerii ariei de persoane
care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi angajații
sau colaboratorii noștri) și (ii) includerii de mecanisme contractuale care să
asigure răspunderea acestora în cazul în care nu respectă o serie de obligații
de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal;
6. Instruirea constantă a personalului în domeniul prelucrării datelor cu caracter
personal;
7. Obligativitatea respectării confidenţialităţii datelor atât de către personalul
United Way cât si de către tertii pe care ii angajeaza pentru prelucrarea datelor
dvs personale

În situația puțin probabilă a unei breșe de securitate întâmpinate în pofida măsurilor
noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea
efectelor și informarea persoanelor vizate și a autorității de supraveghere competente,
după caz.

Drepturile dvs.
În calitate de persoană vizată aveţi urmatoarele drepturi:
•

Dreptul la informare – dreptul de a primi informaţii detaliate privind activitaţile

de prelucrare efectuate, conform celor prevăzute în prezentul document;
•

Dreptul de acces – dreptul de a solicita informaţii cu privire la prelucrarea

datelor dvs. personale, inclusiv să primiţi o copie a datelor dvs. cu caracter personal;

•

Dreptul la rectificare – dreptul de a solicita corectarea şi/sau completarea

datelor dvs. personale;
•

Dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a solicita restricţionarea

prelucrării datelor dvs. personale sau dreptul de a obiecta împotriva prelucrarii;
•

Dreptul de opoziţie – dreptul de a refuza prelucrarea datelor dvs. personale

pentru scopuri de marketing direct;
•

Dreptul la ştergerea datelor – dreptul de a obţine ştergerea datelor dvs

personale, doar in situaţiile reglementate de lege (de ex: în cazul în care se constată
că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);
•

Dreptul de retragere a consimţământului – dreptul de a vă retrage

consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale (în cazul în care operatorul
prelucreaza datele dvs. personale in baza consimţământului exprimat);
•

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual

automatizat, - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu
respectarea anumitor condiții.
•

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a solicita primirea sau

transmiterea către o altă organizaţie, într-o forma prelucrabilă electronic, a datelor
personale pe care le-ati furnizat United Way Romania;
•

Dreptul de a depune plangere – dreptul de a depune plangere la autoritatea

locala de supraveghere, dacă drepturile dvs. privind confidenţialitatea sunt încalcate
sau dacă aţi avut de suferit în urma prelucrarii ilegale a datelor dvs. personale;

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice
întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această

Politică sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de
către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din Secţiunea Date de
contact de mai sus.
Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor
dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate
cu prevederile legale.
Modificări ale prezentei Politici de confidenţialitate
Prezenta Politică de confidenţialitate poate fi actualizată/modificată la diferite intervale
de timp, iar aceste modificări vă vor fi aduse la cunoștință în mod corespunzător.

Cookies
Site-ul nostru utilizeaza cookies pentru a îmbunatati experienţa vizitatorilor pe
platformele noastre online.
Cookie-urile reprezintă fisiere de dimensiuni extrem de reduse, compuse dintr-un şir
de litere şi cifre, pe care un anumt website îl salvează în calculatorul sau dispozitivul
dumneavoastră mobil atunci când vizitaţi website-ul respectiv. Aceste fișiere sunt
folosite pentru stocarea unei anumite informații în legătură cu activitatea
dumneavoastră pe un anumit website.
Un modul cookie nu este un program de calculator și nu poate fi utilizat pentru a circula
viruși. De aceea, un cookie nu este periculos.
Puteți controla și/sau șterge cookies după cum doriți. Puteți șterge toate modulele
cookie care sunt deja pe computerul dumneavoastră și puteți seta cele mai multe
browsere pentru a împiedica plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil
să fiți nevoit să reglați manual unele setări de fiecare dată când vizitați un site, iar
unele servicii ar putea să nu funcționeze. Toate browserele moderne oferă
posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în
„opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a modului și gradului de
utilizare paginilor de internet oferit de Google. Serviciul utilizează cookies instalate de
Google. Informațiile generate de aceste fișiere se referă la modul în care utilizatorul

folosește site-ul, inclusiv la adresa acestuia de IP. Ele sunt transmise către Google,
care va folosi aceste informații pentru a evalua modul în este utilizat site-ul, pentru a
realiza rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum
și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site și de utilizarea internetului.
De asemenea, Google poate transfera aceste informații unor terți, în situația în care
legea impune acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile
în numele Google. Google poate folosi respectivele date pentru propriile cercetări și
statistici, conform politicii de confidențialitate a Google valabile la momentul actual.
Puteti afla mai multe despre modul de administrare al cookie-urilor folosind funcţia
Help a browserului dumneavoastra sau vizitând www.aboutcookies.org pentru
informaţii detaliate despre administrarea cookie-urilor în browserele populare :
•

Setari cookie-uri Internet Explorer

•

Setari cookie-uri Mozilla Firefox

•

Setari cookie-uri Chrome

•

Setări cookie-uri Apple Safari

Va rugam sa înţelegeţi ca anumite zone ale site-urilor pot functiona necorespunzator
daca opriţi accesul cookie-urilor.

