Privatecodeklaro
Movado sen Nomo donas grandan gravecon al la protekto de viaj personaj datumoj kaj respekto por via privateco. En ĉi tiu Privatecodeklaro ni volas provizi klarajn kaj travideblajn informojn pri kiel ni manipulas viajn personajn datumojn.
Ni penas garantii vian privatecon kaj sekve traktas personajn datumojn kun zorgo. Movado sen Nomo plenumas en ĉiuj kazoj kun aplikeblaj
leĝoj kaj regularoj, inkluzive de la Ĝenerala Datuma Protekto-Regularo (GDPR).
Ĉi tio implicas, ke ni ĉiuokaze:
•
traktas viajn personajn datumojn laŭ la celo, por kiu ĝi estis provizita. Ĉi tiuj celoj kaj tipo de personaj datumoj estas priskribitaj en ĉi tiu
Privatecodeklaro;
•
limigi la traktadon de personaj datumoj al nur tiuj datumoj, kiuj minimume bezontas por la celoj, por kiuj ili estas traktataj;
•
petas vian klaran permeson, se ni bezonas ĝin por la traktado de viaj personaj datumoj;
•
prenis taŭgajn teknikajn kaj organizajn mezurojn por certigi la sekurecon de viaj personaj datumoj;
•
ne pludonas personajn datumojn al aliaj partioj, krom se tio estas necesa por la celoj por kiuj ili estis provizitaj;
•
esti konscia pri viaj rajtoj rilate viajn personajn datumojn, informi vin pri tio kaj respekti ilin.
Kiel Movado sen Nomo ni estas respondecaj pri la traktado de viaj personaj datumoj. Se, post legi nian privatan komunikaĵon aŭ pli ĝeneralan
senton, vi havas demandojn aŭ volas kontakti nin, bonvolu kontakti nin per unu el la sekvaj vojoj: Movado sen Nomo, Sint-Jacobsmarkt 39,
2000 Antwerpen — kontakto@movado-sen-nomo.org
Kial ni traktas personajn datumojn
Ni traktas vian personan datumon por la sekvaj celoj kaj juraj kialoj:

•
•

por povi partopreni en niaj agadoj (plenumo konsento),

sendante bultenojn kaj invitojn (permeso de la persono koncernata),
Por la antaŭaj celoj ni povas peti kaj trakti la sekvajn personajn datumojn:

•

personaj identecaj detaloj: nomo, antaŭnomo, adreso, retpoŝtadreso
Ni uzas la kolektitajn datumojn nur por la celoj, por kiuj ni akiris la datumojn.
Provizo al aliaj
Ni povas provizi la datumojn, kiujn vi donas al ni al triaj, se tio necesas por la ekzekuto de la priskribitaj celoj.
Ekzemple, ni uzas tria por:

•
•

prizorgi la interretan medion (retejo);

la provizo (kaj dissendo) de bultenoj kaj invitoj.
Ni kompreneble faras la necesajn aranĝojn kun ĉi tiuj partioj por certigi la sekurecon de viaj propraj datumoj. Ni neniam pludonas personajn
datumojn al aliaj partioj, kun kiuj ni ne faris interkonsenton pri datum-traktado.
Krome, ni ne provizos la informojn, kiujn vi donas al aliaj partioj, krom se tio estas laŭleĝe postulita kaj permesata.
Ni nur procesas personajn datumojn de neplenkreskuloj (homoj sub 16 jaroj) se skribita permeso estas donita de la gepatra aŭ jura reprezentanto.
Konservado-periodo
Movado sen Nomo konservas personajn datumojn ne pli longe ol necesa por la celo, por kiu ĝi estis provizita, aŭ estas postulita per leĝo.
Kiel ĝenerala regulo, ni konservas personajn datumojn dum maksimume 5 jaroj post la lasta uzo.
Sekurigo de la datumoj
Ni prenas taŭgajn teknikajn kaj organizajn mezurojn por protekti viajn personajn datumojn kontraŭ kontraŭleĝa prilaborado, inkluzive de:

•
•
•
•
•
•

Ĉiuj personoj, kiuj povas aliri vian datumon en la nomo de Movado sen Nomo, devas teni sian konfidencon.
Ni uzas uzantnomon kaj pasvortan politikon por ĉiuj niaj sistemoj;
Ni pseŭdonimigas kaj certigas la ĉifradon de personaj datumoj se ekzistas kialo por fari tion;
Ni konservas kopion de la personajn datumojn por ripari ĉi tiujn en kazo de fizikaj aŭ teknikaj incidentoj;
Ni regule testas kaj taksas niajn mezurojn;
Niaj dungitoj estis informitaj pri la graveco de la protekto de personaj datumoj.

Viaj rajtoj pri viaj datumoj
Vi rajtas enrigardi kaj havas la rajton korekti aŭ peti forigon de la personaj datumoj kiujn ni ricevis de vi.
En ĉi tiu privateca deklaro vi povas vidi kiel kontakti nin. Vi ankaŭ povas protesti kontraŭ la traktado de viaj personaj datumoj (aŭ parto de ĝi)
de ni aŭ de unu el niaj kunlaborantoj. Vi ankaŭ rajtas peti kopion de la datumoj, kiujn vi transdonis al ni (eventuale tra alia partio). Ni povas peti
vin identigi vin antaŭ ol ni povos respondi al la menciitaj petoj.
Plendoj
Se vi havas plendon pri la traktado de viaj personaj datumoj, ni petas, ke vi kontaktu nin rekte. Vi ankaŭ ĉiam rajtas sendi plendon al la Komisiono pri Privateco (http://www.privacycommission.be), ĉi tiu estas la administra aŭtoritato en la kampo de privata protekto.
Ŝanĝo de privata deklaro
Movado sen Nomo povas ŝanĝi sian privatan komunikaĵon. Ni anoncos ĉi tiun ŝanĝon en nia retejo. Tiel preparita la 26-an de aprilo 2018.

https://www.movado-sen-nomo.org

