ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Вие сте много ценни за нас, така че Вашата поверителност е от огромно значение. Ще Ви помолим само
за тази информация, от която имаме нужда, и ще я използваме, само докато ни е необходима. Ние
обикновено не събираме лична информация за Вас, освен ако няма ясна причина за това, например
участие в събитие, за което се нуждаем от тази информация, с цел да гарантираме сигурността и да
извършим подходящи проверки за доброволците или когото и да е от участниците. За някои събития ще
събираме здравна информация, така че лидерите на нашите събития да имат възможност да се грижат за
участниците. Когато събираме тази информация, винаги ще Ви уведомяваме каква е тя и защо ни е
необходима.
Ние не разпространяваме Вашата лична информация на други организации за търговски цели. Това,
което правим с всяка Ваша лична информация, която ни давате, е наистина важно и ние се отнасяме
внимателно и отговорно с нея.
Който и да сте Вие, и каквато и роля да имате в Scripture Union България, искаме да изясним условията,
свързани с информацията, която събираме от Вас, и какво правим с нея. Нашата политика за
поверителност е по-долу.

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:






Ние събираме информация от различни хора, които се ангажират със Скрипчър Юниън България
(молитвени партньори, глобални и национални служители и доброволци, поддръжници,
дарители, членове на комисиите)
Ние събираме тази информация, за да можем да комуникираме с Вас, или, където е уместно, да
стартираме успешни събирания.
Ние събираме и използваме само информацията, от която се нуждаем или която сте се съгласили
да използваме.
Опитваме се да направим колкото е възможно по-лесно да актуализирате информацията си, както
и да оттеглите Вашето съгласие за достъп до информацията Ви.







Ние сме внимателни с Вашата информация и работим усилено, за да се уверим, че тя се пази
сигурно.
Ние никога не продаваме вашите данни или ги споделяме с други организации за техните
собствени цели. Бихме споделили Ваши данни, само ако има правно изискване за това.
Когато използваме други организации за предоставяне на услуга (например Mailchimp за връзка с
хора по имейл), те са били подбрани внимателно, за да се гарантира, че те също така обработват
Вашите данни по сигурен начин, и ще използват вашите данни само според нашите указания.
Можете да актуализирате информацията си или да ни помолите да спрем да се свързваме с Вас
по всяко време, като използвате отписване на връзката в края на всеки имейл, който изпращаме.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА И ДЕБИТНА КАРТА
Ако използвате Вашата кредитна или дебитна карта, за да ни дарите, тези дарения се обработват чрез
Paypal и ние не получаваме, нито пазим никаква информация от кредитната Ви карта.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ?
Можем да съберем Вашата лична информация по няколко причини, като например:
• да Ви предоставим информацията, която сте поискали
• да обработим всички дарения, които можем да получим от Вас
• да поискаме подкрепата Ви за нашата благотворителност в съответствие с Вашите предпочитания
• да Ви предоставим информация за нашата цялостна работа или за дейностите, за които сте
поискали да получавате информация
• да Ви поканим да участвате в проучвания или изследвания
• за целите на администрацията, например, може да се свържем с Вас за дарение, което сте
направили, или за мероприятие, към което сте проявили интерес или сте се регистрирали доброволно
с желание да участвате
• за водене на вътрешни записи, като например управление на обратна връзка или оплаквания
Изборът за вида на съобщенията и информацията, които получавате за нашата благотворителност и
начините, по които можете да се включите, е изцяло Ваш. Можете да промените решението си по всяко
време, като се свържете с нас на адрес – Скрипчър Юниън България, София 1000, ул. „Кърниградска” 4,
или чрез имейл scriptureunion@abv.bg

ТОЧНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Целта ни е да гарантираме, че цялата информация, която имаме за Вас, е точна, и, където е необходимо,
продължава да се поддържа към днешна дата. Ако ние притежаваме неточна информация за Вас, за
която Вие сте ни предупредили или сме разбрали по друг начин, ние Ви уверяваме, че тя ще бъде
премахната или актуализирана възможно най-скоро.
Ще запазим информацията Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да извършваме нашата
дейност, и няма да съхраняваме информацията Ви по-дълго от необходимото време. Ще вземем
предвид нашите правни задължения, данъчни и счетоводни правила, когато определяме колко дълго
трябва да запазим Вашата информация. Когато вече не е нужно да използваме информацията, свързана с
Вас, ние Ви гарантираме, че тя ще бъде премахната по безопасен начин в подходящо време.

ВАШИТЕ ПРАВА
Имате право да:
• Поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас
• Актуализирате или промените информацията, която пазим за Вас, ако не е точна
• Промените предпочитанията си за комуникация по всяко време
• Помолите да премахнем Вашата лична информация от нашите записи
• Възразите срещу обработката на Вашата информация за търговски цели
• Предупредите или повдигнете оплакване относно начина, по който се използва Вашата информация
Ако искате да научите повече за тези права или да получите копие от информацията, която се отнася за
Вас, моля, свържете се с нас в Scripture Union International, Скрипчър Юниън България, София 1000, ул.
„Кърниградска” 4, или чрез имейл scriptureunion@abv.bg

ЗАЯВКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност и защита на личните данни, моля,
свържете се с наш служител по защита на данните, използващ горепосочения адрес и данни за връзка.

